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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den xx juni 2019.

3

Regiondirektörens rapport

4

Direktiv till trafiknämnden- Upphandling
av linjelagd busstrafik (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med
Linjetrafikupphandling 2023, med följande inriktningar;
- Inriktningen för drivmedel i Växjö stadstrafik från 2023 ska vara eldrift.
- Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafik från 2023 ska vara att
regionbussar med stationeringsort Växjö ska drivas på Biogas. För övriga
regionbussar kan flera fossilfria bränsletyper vara aktuella. Biogas
anskaffas av vinnande trafikföretag i upphandlingen.
2. Genomföra en depåutredning för bussdepån på Hammerdalsvägen i
Växjö.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen fullgör uppgiften som Regional kollektivtrafikmyndighet
i Kronobergs län. Det åligger kollektivtrafikmyndigheten att fatta
strategiska beslut gällande nya trafikupphandlingar och besluten ska
återspegla de politiska intentionerna i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Regionstyrelsen lämnar därför direktiv till
trafiknämnden kring hur upphandlingen ska genomföras.
Trafiknämnden ska påbörja ny trafikupphandling för all busstrafik som
drivs i offentlig regi i Kronobergs län. Nuvarande trafikavtal, som
startade juni 2013 omfattar all linjelagd busstrafik, både stads- och
regionbusstrafik och löper fram till juni 2023. För att med god
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång
bör därför nu arbetet med en ny upphandling påbörjas.
Upphandlingen ska genomföras enligt Region Kronobergs sedan tidigare
beslutade huvudprinciper för upphandling. Inriktningen gällande
drivmedel föreslås vara elektrifiering av Växjö stadsbusstrafik och att
regionbusstrafiken som är stationerad i Växjö ska drivas med biogas.
Biogas anskaffas, i likhet med övriga bränsletyper, av vinnande
trafikentreprenör. Övrig regionbusstrafik ska drivas med fossilfria
bränslen.
Förändringar i fordonsflottan och drivmedelssammansättning medför ett
behov av att bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö utreds.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Direktiv till trafiknämnden - upphandling av
linjelagd busstrafik
 Upphandling linjelagd busstrafik
 Reviderad tidplan trafikupphandling 2023
 Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - Inför ny avtalsperiod
2023
 Rapport - Drivmedel för bussar, Strategier för Region Kronoberg
 §61 TN Beslutsunderlag till regionstyrelsen gällande drivmedel för
bussar
 §146 RSAU Direktiv till trafiknämnden - Upphandling av linjelagd
busstrafik
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En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6) (19RGK542)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU
2019:6). Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och
ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta
forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där
högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till
samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och
svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och
globalt.
Region Kronoberg ställer sig positivt till förslaget som helhet enligt de
motiveringarna som har framförts i promemorian och föreslår att:


Styrningen mer orienteras mot arbetsmarknaden och det
regionala näringslivets behov av kompetens.



Överenskommelserna som sluts med respektive lärosäte på ett
tydligt sätt kopplas till regional utvecklingsstrategi och att samråd
sker med regionalt utvecklingsansvarig.



Regionala behov inom kompetensförsörjning får större
genomslag i utbildningsutbudets inriktning, dimensionering och
upplägg.



Förslaget förtydligar hur en samordning av analyser mellan
myndigheter som berör kompetensförsörjning därtill regioners
analyser av detsamma som kan ha bäring på hur lärosätena
styrning ska samordnas.



Insatser för samverkan med det omgivande samhället, livslångt
lärande, breddad rekrytering och ökat söktryck till
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bristyrkesutbildningar ges en högre prioritering samt följs upp
och utvärderas av UKÄ.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6)
 Remissyttrande – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6)
 Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6)
 §148 RSAU En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6)

6

Redovisning av uppdrag – Inför grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till
fortsatt hantering av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att
uppdrag att genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande
införande av modell för grön rehabilitering som kompletterande
behandling.
2. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot
samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
3. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med
arbetsgruppen, enligt punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett
resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens befintliga
rehabträdgård. Med syfte att i första hand erbjuda trädgårdsterapi till
rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell utökning mot
andra målgrupper.
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4. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av
pågående och planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och
naturunderstödd aktivitet och rehabilitering följs kontinuerligt.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens
delårs- och årsrapporter.
Sammanfattning

Ärendet har tidigare varit upp i hälso- och sjukvårdsnämnden och i
regionfullmäktige. Vid möte i fullmäktige den 27 november 2018 togs
beslut om
- att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön
rehabilitering tillämpas i andra regioner
- att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med
förslag på fortsatt hantering samt
- att därmed anse motionen besvarad.
Beslutsunderlaget är framtaget i samverkan med regionens FoU-enhet
och förankrat med alla berörda chefer.
Sju av 21 regioner erbjuder någon form av grön rehabilitering. Dessa är
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Skåne, Västra
Götaland. Det handlar om kompletterande behandling med
trädgårdsterapi och/eller djur- och naturunderstödd rehabilitering, det
sistnämnda ofta i kombination, men ibland endast naturunderstödd.
Sammantaget talar klinisk erfarenhet och den begränsade forskning som
finns för att grön rehabilitering i olika former kan ha god effekt för
många patientgrupper. Det är dock angeläget att nya initiativ till
verksamheter och projekt planeras, följs upp och utvärderas eller
beforskas med adekvata metoder för att bidra till ökad kunskap.
En fördjupad konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande införande
av modell för grön rehabilitering som kompletterande behandling.
Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot
samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
Förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att vidareutveckla
regionens befintliga rehabträdgård bör tydliggöras. Med syfte att i första
hand erbjuda trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också
med en eventuell utökning mot andra målgrupper.
Genomförande och resultat av pågående och planerade
forskningsprojekt med anknytning till djur- och naturunderstödd
aktivitet och rehabilitering bör följas kontinuerligt.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering
som behandlingsform
 §72 HSN Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 §155 RF Svar på motion – Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 §149 RSAU Redovisning av uppdrag – Inför grön rehabilitering som
behandlingsform

7

Svar på medborgarförslag – Miljö och
hälsa (19RGK731)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge.
Region Kronoberg arbetar redan idag i enlighet med förslagsställarens
intentioner för att minska Region Kronobergs klimatpåverkan.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Region Kronoberg ska
utlysa klimatnödläge omedelbart. Förslagsställaren anser att Region
Kronoberg, genom att utlysa klimatnödläge, erkänner att världen står
inför en klimatkris och att det är nödvändigt med genomgripande
politiska åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5
grader. Förslagsställaren anser vidare att ansvaret för omställningen från
grunden inte ska läggas på invånarna, utan ske genom en strukturell
omställning.
I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utlyser
klimatnödläge, tar aktivt ledarskap i klimatfrågan samt att regionen tar
kompensatoriskt ansvar och föregår med gott exempel.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag - Miljö och hälsa
 Medborgarförslag Miljö och hälsa_Maskad
 §150 RSAU Svar på medborgarförslag – Miljö och hälsa
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8

Skrivelse angående befarat underskott i
hälso- och sjukvården (19RGK50)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda
förslag på åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera
budgetunderskottet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har mottagit en skrivelse från hälso- och
sjukvårdsnämnden angående befarat underskott inom hälso- och
sjukvården 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 65/19 att åtgärder
motsvarande 89 miljoner kronor ska vidtas för att sänka kostnaderna och
reducera underskottet jämfört med budget.
Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post
på 36 miljoner kronor tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och
sjukvårdsdirektören att återkomma med åtgärdsredovisning.
Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar
ackumulerat på -80 miljoner kronor. Försämringen är främst orsakad av
ett fåtal, men dyra vårdtillfällen inom den högspecialiserade vården,
läkemedel och fortsatt beroende av hyrpersonal. Hälso- och
sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma regionstyrelsen på att det
prognostiserade underskottet på -100 miljoner kronor kan bli ännu
sämre. Eventuellt tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i
prognosen.
Regionstyrelsen konstaterar, genom sin uppsiktsplikt över styrelser och
nämnder, att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av
regionfullmäktige fastställda målen och resultaten för 2019.
Regionstyrelsen noterar vidare att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit
åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och reducera underskottet men att
dessa inte är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige
uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på åtgärdsplan
för att sänka kostnaderna och reducera budgetunderskottet.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på skrivelse angående befarat underskott i Hälso- och
sjukvården 2019
 Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården 2019
 §151 RSAU Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och
sjukvården 2019
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Skrivelse om att införa vildsvinskött på
menyn (19RGK866)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten
att införa vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
2. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten 2019.
Sammanfattning

Ida Eriksson (M) har inkommit med en skrivelse med förslag om att
Region Kronoberg ska utreda möjligheten att införa vildsvinskött på
menyn i de offentliga köken. Bakgrund till skrivelsen är att den växande
vildsvinstammen orsakar problem inom flera olika områden. En gradvis
utökning av serveringsfrekvensen och en popularisering av vildsvinskött
hos allmänheten skulle kunna skapa ytterligare efterfrågan och därmed
öka jakttrycket och minska vildsvinsstammen.
Sjukhusköken i Växjö och Ljungby tillagar cirka 1700 portioner lunch
per dag. Redan idag serveras en egenframtagen vildsvinskorv vid tio
tillfällen per år. Vildsvinskött skulle även kunna användas till grytor och
färsbiffar men då fordras det att köttet levereras som grytbitar eller färs
och för att uppnå det bästa resultatet vid hantering och tillagning ska
köttet levereras färskt till respektive kök.
Kostnaden för vildsvinskött är betydligt högre än för annat kött vilket
skulle medföra att verksamheten behöver extra tillskott i
livsmedelsbudgeten för att kunna erbjuda mer vildsvinskött på menyn.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Inför vildsvinskött på menyn
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Inför vildsvinskött på menyn
 §152 RSAU Skrivelse om att införa vildsvinskött på menyn
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10 Svar på skrivelse - Låt Region
Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga
2019 (19RGK1005)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen med att sommarlovskortet redan är
kraftigt rabatterat och att Region Kronobergs ansträngda ekonomiska
läge inte tillåter ytterligare subventioner.
Sammanfattning

Henrietta Serrate, Robert Olesen och Peter Freij, Socialdemokraterna,
har i skrivelse till regionstyrelsen föreslagit att Region Kronoberg 2019
ska stå för halva kostnaden i de fall kommunen beslutar att stå för den
andra halvan av kostnaden för sommarlovskorten. Pengarna ska tas från
regionstyrelsens konto för oförutsedda händelser.
På initiativ från Alvesta kommunledning har förfrågan ställts till
trafiknämnden om ett lokalt sommarkortserbjudande till kommunerna
2019, som de själva betalar. Motivet till detta är bland annat att
resandeökningen under 2018 sågs som en stor succé samt att inget
statligt stöd lämnas under 2019. Trafiknämnden beslutade § 41/19, att
lämna erbjudande till länets kommuner om sommarlovskort 2019 i
enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Trafiknämndens erbjudande till kommunerna innebar att respektive
kommun som beställer sommarlovskort 2019 betalar 250 kronor per
kort. Skulle samtliga åtta kommuner i länet beställa sommarlovskort
sänks priset till 210 kronor per kort.
Sommarlovskortet gäller för ungdomar till och med 19 år, för obegränsat
resande under två sommarmånader (17 juni – 17 augusti) och finns i
följande varianter:


Sommarlovskortet, län tåg & buss 1 080 kr (ordinarie pris 2 160
kr)



Sommarlovskortet, län buss: 930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)



Sommarlovskortet, stadstrafik: 405 kr (ordinarie pris 810 kr)

Erbjudandet är redan kraftigt rabatterat jämfört med den taxa för
enskilda resenärer som är beslutad enligt Länstrafiktaxa 2019. Med
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anledning av Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge föreslås
inga ytterligare subventioner.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse Låt Region Kronoberg och
kommunerna dela på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 Skrivelse till regionstyrelsen - Låt Region Kronoberg och
kommunerna dela på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 §60 TN Svar till skrivelse Låt Region Kronoberg och kommunerna
dela på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 §153 RSAU Svar på skrivelse - Låt Region Kronoberg och
kommunerna dela på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019

11 Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning (19RGK842)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare,
ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken
ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande
straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och
den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få bestämma tiden för
ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning
 Remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
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 §154 RSAU Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning

12 Yttrande över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
(19RGK811)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Strategisk
regional överenskommelse – Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt
mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända är mycket
angeläget. Region Kronoberg välkomnar därför den strategiska regionala
överenskommelsen ”Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv” och dess framtagna regionala delmål och
samhandlingsområden.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara
den resurs och kompetens som finns inom målgruppen för
överenskommelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Strategisk regional
överenskommelse - Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv
 Förslag till yttrande: Strategisk regional överenskommelseMottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv, bilagor till remiss
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 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv, följebrev
 §155 RSAU Yttrande över Strategisk regional överenskommelse –
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

13 Regionstyrelsens studieresa med
anledning av beslut om nytt sjukhus i
Växjö (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en
studieresa under hösten 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att
kostnaden för studieresan anslås ur regionstyrelsens budget 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 107/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa
inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som
ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
Under förutsättning att regionfullmäktige vid sammanträdet den 29 maj
2019 bifaller regionstyrelsens förslag, föreslås regionstyrelsen genomföra
ett studiebesök hos annan sjukvårdshuvudman där beslut om nytt
sjukhus eller ombyggnation av sjukhus har fattats. Syftet med
studiebesöket är att ta del av arbetet med ett nytt akutsjukhus.
Regionstyrelsens studieresa genomförs under hösten 2019. Målgrupp för
studiebesöket är regionstyrelsens ordinarie ledamöter, hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium samt 5 tjänstemän. Om ordinarie
ledamöter inte har möjlighet att delta erbjuds inte dennes ersättare att
delta.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Studiebesök med anledning av nytt sjukhus
 §156 RSAU Regionstyrelsens studieresa med anledning av beslut om
nytt sjukhus i Växjö
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14 Rekommendation till regionerna om
etablering av en samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020 (19RGK628)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till samverkansmodell
för medicinteknik men vill till SKL särskilt påtala behovet av dialog
avseende finansiering om samverkansmodellen breddas på sikt.
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att
rekommendera regionerna att ansluta sig till den föreslagna
samverkansmodellen för medicinteknik, vilket innebär att aktivt
medverka i den, att verka för att dess intentioner uppfylls och att fatta de
beslut som behövs i enlighet med rekommendationerna.
Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt
etablerar en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under
2019 och går i skarp drift från och med 2020. Huvudinriktningen är att
skapa en nationell och regiongemensam process för införande av ny
medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till annan mer
strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå.
Det finns dock en osäkerhet avseende finansieringen om
samverkansmodellen utvecklas och breddas. Det är därför viktigt att till
SKL påtala behovet av att föra en dialog om den långsiktiga
finansieringen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Rekommendation till regionerna om etablering av
samverkansmodell för medicinteknik
 Rekommendation till regionerna om etablering av samverkansmodell
för medicinteknik 2019-2020
 Meddelande från styrelsen nr 2/2019 Rekommendation till
regionerna om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik
2019-2020
 §157 RSAU Rekommendation till regionerna om etablering av en
samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
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15 Positionspapper för Sydsveriges
kollektivtrafik (18RGK1142)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges
positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik.
Sammanfattning

Ett förslag till gemensamt positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik
har tagits fram. Framtagandet har skett inom arbetsgruppen och
utskottet för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige. Arbetet
har pågått sedan 2017 och syftet har varit att ta fram ett positionspapper
för att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för
större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad
tillväxt. Styrelsen för regionsamverkan antog på mötet den 5 maj ett
slutligt förslag på positionspapper för kollektivtrafik, ”Kollektivtrafik för
ett enat Sydsverige”.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan verksamheterna i
Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region
Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne. I de sex regionerna
bor 2,7 miljoner invånare eller 26 % av Sveriges befolkning vilket gör att
Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med och en röst att
lyssna till. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i
Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har
under den korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser.
Positionspapper finns sedan tidigare inom infrastruktur, kultur samt
arbetsmarknad och kompetensförsörjning och nu kommer även
positionspapperet för kollektivtrafik. Sedan 2019 ingår
kollektivtrafikutskottet och infrastrukturutskottet i ett gemensamt
utskott: Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik.
Positionspapperet uttalar ambitionen att kollektivtrafiken i Sydsverige
ska:


Vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma
resor (resenärsperspektivet)



Knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka
deras samspel med sitt omland (trafikperspektivet)
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I de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med
bil (samhällsperspektivet)

Till positionspapperet finns ett framtaget underlagsmaterial, vilket ger
bakgrund och fakta. Positionspapperet för kollektivtrafik kommer att
följas upp av en aktivitets- och handlingsplan.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
den sydsvenska kollektivtrafiken
 RSS Positionspapper kollektivtrafik
 Underlag till positionspapper kollektivtrafik
 §158 RSAU Positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik

16 Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
(19RGK54)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av
avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230
mnkr.
5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta
verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även
en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och
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händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs
verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget
och ger en tydlig målsättning fram till 2022.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig
inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen
ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas
och följas upp under hela perioden.
Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de
fackliga organisationerna angående den politiska ledningens
budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i
regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central
samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
 Förslag till budget 2020 Region Kronoberg - Alliansen
 §159 RSAU Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

17 Taxor och avgifter 2020 för hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården för 2020, i enlighet med bilagor 1-4.
Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till
regionfullmäktige.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Uteblivet besök Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
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Att patienter som uteblir från bokat besök inom Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) debiteras uteblivandeavgift enligt vårdgivarens
ordinarie avgift.

Uteblivandeavgift läkare
(BUP)

År

2019 0 kr

Uteblivandeavgift annan vårdgivare
BUP)
0 kr

2020 300 kr

100 kr

Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Att priset för timtaxa revideras årligen efter regionala priser och
ersättningar för södra sjukvårdsregionen.

Pris timtaxa för intyg och åtgärder 2019:
Avgift utan moms
2019

Avgift med moms
2019

Timtaxa läkare 1 tim

1100 kr

1375 kr

Timtaxa övrig personal 1
tim

550 kr

688 kr

Förslag till förändring på pris timtaxa för intyg och åtgärder 2020:
Avgift utan moms 2019 Avgift med moms 2020
Timtaxa läkare 1 tim

1641 kr

2051 kr
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timtaxa övrig personal 1 tim 669 kr

836 kr

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Inga förslag till förändringar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 76/19 att föreslå
regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården för 2020, i enlighet med bilagor 1-4.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut - Taxor och avgifter 2020 för hälso- och sjukvården
§76 HSN Taxor och avgifter 2020 - hälso- och sjukvården
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
§160 RSAU Taxor och avgifter 2020 för hälso- och sjukvården

18 Administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2020 (19RGK55)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2020 i enlighet med bilaga 1.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att bereda modell för
årlig uppräkning av taxor och avgifter.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för
Region Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med
föregående år (2018).
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg
 Bilaga 1 Administrativa taxor inom Region Kronoberg 2020
 §161 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2020

19 Driftsramar 2019 (18RGK1002)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer förändringar i driftsramar för 2019 enligt
redovisad sammanställning.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i
samband med att budgeten antogs för 2019 med flerårsplan 2020-2021.
Till följd av genomförda organisationsförändringar samt
verksamhetsanpassningar har behov av förändringar i driftsramar mellan
nämnder uppkommit.
Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Driftsramar 2019
 Sammanställning av föreslagna förändringar av driftbudgetramar 2019
 §162 RSAU Driftsramar 2019

20 Svar på motion – Grön rehabilitering i
Kronoberg (18RGK1652)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
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Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Michael Öberg (MP) har i en motion föreslagit att undersöka
möjligheterna att kunna upphandla eller på annat sätt erbjuda grön
rehabilitering som komplettering av annan vård i Kronoberg. Motionen
lyfter fram behovet av att regionen erbjuder olika former av
rehabilitering. Med grön rehabilitering kan patienter få behandling
genom att kombinera vistelse i naturen eller trädgårdar med medicinsk
behandling. I ett pågående arbete avseende grön rehabilitering finns
förslag på ett fortsatt arbete i den riktning som motionen föreslår.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 73/19 att föreslå
regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag






Förslag till svar på motion - Grön rehabilitering i Kronoberg
Motion till regionfullmäktige- Grön rehabilitering i Kronoberg
§73 HSN Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg
§163 RSAU Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg

21 Sammanträdesplan 2020 (19RGK204)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 för Region
Kronobergs politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen
i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och
sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2020
 Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2020 rev RS
 §164 RSAU Sammanträdesplan 2020
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22 Svar på revisionsrapport – Granskning
av vårdrelaterade infektioner
(19RGK407)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av vårdrelaterade infektioner till hälsooch sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar
revisorerna:
Rekommendation 1
Att hälso- och sjukvårdsnämnden mer aktivt följer upp målsättningen
med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Nämnden
bör uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en
handlingsplan för hur målsättningen att minska vårdrelaterade
infektioner kan uppnås. Handlingsplanen bör utformas på ett sådant sätt
att möjlighet till regelbunden uppföljning ges.
Rekommendation 2
Att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det sker en
återkoppling på verksamhetsnivå vad gäller mätning av VRI
(vårdrelaterade infektioner).
Rekommendation 3
Att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns analysresurser
för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.
Rekommendation 4
Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att uppföljning av
vårdrelaterade infektioner är med i internkontrollplanen.
Internkontrollplanen är ett utmärkt instrument för bevakning och
uppföljning av konstaterade risker såsom bristande måluppfyllelse.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer Hälso- och
sjukvårdsnämnden delar revisionens synpunkter på att arbetet med
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vårdrelaterade infektioner behöver lyftas och prioriteras tydligare.
Patientsäkerhetsorganisationen och möjligheterna för uppföljning, utdata
och analys har förstärkts från och med 2019. Under året ska en
handlingsplan tas fram där insatser för arbetet ska formuleras, prioriteras
och tidsättas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade§ 75/19 att godkänna svaret på
revisionsrapporten Granskning av vårdrelaterade infektioner samt att
överlämna svaret till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på revisionsrapport - Granskning av vårdrelaterade
infektioner
 Missiv - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
 Rapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
 §75 HSN Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade
infektioner
 §165 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade
infektioner

23 Svar på revisionsrapport – Granskning
av sårbehandling (19RGK406)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av sårbehandling till hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna
följande:
Rekommendationer
Att en översyn genomförs gällande framtagande och analys av kvalitet
och resultat runt sårbehandling, inklusive hur PrimärvårdsKvalitet och
RiksSår kan nyttjas samt möjlighet till integration mellan kvalitetsregister
och journalsystem.
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- Att en kartläggning genomförs inom primärvården gällande hur stor del
av personalens tid som används för sårvård.
- Att analysresurser säkerställs för utdata till chefer och processansvariga
på olika nivåer.
- Att medicinska kommittén fastställer riktlinjer för sårbehandling.
- Att en analys görs av de patienter som kommer till sjukhus med
trycksår inklusive i hur stor utsträckning dessa trycksår förekommer som
ej är under behandling, varifrån patienterna kommer, samt en rutin som
säkerställer att återkoppling till berörd kommun inte endast sker på
individnivå.
Sammanfattning av svaren
Ett fortsatt utvecklingsarbete runt sårbehandling ställer krav på att flera
funktioner och enheter samverkar på ett tydligt sätt. Det handlar om
Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, Patientsäkerhetsrådet, Kliniskt
Träningscentrum, Medicinska kommittén, Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsenhet och regionens sårsamordnare.
Automatiserad integration mellan kvalitetsregister och journalsystem
minskar belastningen på vårdpersonalens administration och är därför en
angelägen fråga. Det pågår en nationell utredning om kvalitetsregister där
även integrering med journalsystem ingår. Region Kronoberg bör
invänta resultatet av denna utredning och därefter föra en dialog om
fortsatt hantering, internt och externt med övriga regioner som använder
Cambio Cosmic.
Kvalitetsregistret Primärvårdskvalitet är integrerat med journalsystemet
genom utdataverktyget Medrave. Ett utvecklingsarbete i samverkan med
Medrave skulle kunna leda till en regional applikation där de tre
nuvarande indikatorerna runt sårbehandling kompletteras med
indikatorer från andra sökord i journalsystemet. En modul för
aggregerade data via Medrave måste upphandlas. Chefer och
processansvariga kan då själva genomföra analyser och jämföra data.
En arbetsgrupp bör få ett uppdrag att utarbeta riktlinjer. Dessa bör utgå
från de nationella riktlinjerna. Det arbetssätt som kvalitetsregistret
RiksSår beskriver bör utgöra en inspiration för riktlinjerna. Inför
implementering av dessa kan en baseline-mätning göras gällande hur
mycket tid som primärvårdens personal lägger på sårbehandling.
Mätningen upprepas när riktlinjerna är implementerade.
De flesta trycksår är av allvarlig karaktär och bör innebära en
avvikelserapportering. Alla trycksår måste journalföras på ett strukturerat
sätt så att statistik går att få fram. Alla kommuner kan ta del av både
avvikelser och journalanteckningar och kan göra sina egna
sammanställda analyser. Region Kronoberg bör fokusera på att utreda
händelser som är kopplade till den egna verksamheten.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 74/19 att godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av sårbehandling samt överlämna svaret till
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag







Förslag till svar på revisionsrapport - Granskning av sårbehandling
Missiv - Granskning av sårbehandling
Rapport - Granskning av sårbehandling
§74 HSN Svar på revisionsapport - Granskning av sårbehandling
§166 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av sårbehandling

24 Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg 2019-2022 (17RK1047)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. Fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att fastställa årlig genomförandeplan i
samband med beredning av Region Kronobergs budget med flerårsplan.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen har ett uppdrag att bereda Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram 2019-2022 utifrån direktiv fastställda av
regionstyrelsen (§122/2017). Hållbarhetsprogrammet utgår från sociala,
ekonomiska och ekologiska perspektiv och ska omfatta Region
Kronobergs interna verksamhet.
Folkhälsoberedningen beslutade § 25/19 att föreslå regionfullmäktige
fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
Förslag till Hållbarhetsprogram 2019-2023
§25 FHB Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023
Yrkanden från Socialdemokraterna Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg
 §167 RSAU Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022
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25 Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi –
Gröna Kronoberg 2025.
Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region
Kronoberg minst en gång under varje mandatperiod se över den
regionala utvecklingsstrategin.
Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala
utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi
enligt utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig
struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.
Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad
strategi utifrån förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med
regionala utvecklingsnämnden under perioden. Förslag 2 innebar att
behålla målbild, övergripande mål och indelningarna ”växa i” och ”växa
av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår
under prioriterade områden för att förenkla kommunikationen av dem.
Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.
De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala
utmaningarna har uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en
nivå med påverkansfaktorer samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål
har minskats något för att skapa tydligare styrning och utifrån den nya
nivån med påverkansfaktorer. Varje prioritering har istället för de tidigare
samhandlingspunkterna fått en ny nivå som heter insatsområde, som
förtydligar vad som ska göras, och prioriterade målgrupper. De är på en
konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan vara på utifrån
att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den gröna
tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.
Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med
externa aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast
är en aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts
med kommunala chefsnätverk och andra viktiga nätverk och
nyckelpersoner. Det har anordnats en hearing och förslagen diskuterats
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på Regiondagarna med högsta politiska ledning i kommuner och Region
Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.
Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av
regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets
kommuner, grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag
och aktörer från civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga
aktörer och invånare att inkomma med synpunkter via Gröna
Kronobergs hemsida. Det inkom 26 remissvar. Många kloka synpunkter
inkom, förändringar har framför gjorts inom prioritering 1, om hållbara
resor och transporter.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå
regionfullmäktige att fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi –
Gröna Kronoberg 2025.
Inför utskick till regionstyrelsens sammanträde har beslutsunderlaget inte
hunnit reviderats. Inför utskick till regionfullmäktiges sammanträde i juni
kommer dessa revideringar vara verkställda.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktualisering Gröna Kronoberg rev RS
 Förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi inför RSAU
 §168 RSAU Aktualisering Gröna Kronoberg

26 Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg
inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård
(19RGK1017)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg
inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård att gälla
från och med 1 januari 2020.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om
att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin.

Kallelse
Datum: 2019-05-29

Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg
2019-2021 och av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa
vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
I Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och
ersättningsmodell för vårdvalet.
Från och med fastställande av regelbok för vårdval BUP 2019 kan
ansökan om vårdval göras. Ekonomiska regleringar för 2020 fastställs vid
regionfullmäktiges sammanträde i september 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård
 Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen
vård - Regelbok 2019
 §169 RSAU Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård

27 Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till
beslut om styrande planeringsprinciper,
övergripande projektorganisation samt
tidplan för nytt sjukhus (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut tilt regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa följande styrande planeringsprinciper i enlighet med
underlag daterat den 20 maj 2019:
- patientsäkerhetsprincipen
- flödesprincipen
- orienterbarhetsprincipen
- generaliserbarhetsprincipen
- hållbarhetsprincipen
2. Fastställa projektorganisation i enlighet med underlag daterat den 20
maj 2019.
3. Godkänna övergripande och preliminär tidplan för projektet i enlighet
med underlag daterat den 20 maj 2019.
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Sammanfattning

Inför regionfullmäktiges extra sammanträde den 29 maj 2019 beslutade
regionstyrelsen § 107/19 att lämna följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö
som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i
Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för
byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i
regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på
vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya
sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om
sjukhusets lokalprogram.
4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till
fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna för att säkerställa lokaler
anpassade till den Nära vårdens framtida behov.
5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den
18-19 juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive
preliminär tidplan.
7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs
ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan
förvaltas eller avyttras.
8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med
anledning av nybyggnationen.
10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen
ska vara styrande.
11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje
kommande regionfullmäktige.
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13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med
verksamhetens medarbetare och invånare.
Regionstyrelsen har berett förslag till beslut avseende styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation, samt preliminär
tidplan för nytt sjukhus i Växjö för beslut i regionfullmäktige den 18-19
juni 2019.
Styrande planeringsprinciper
De styrande principerna ska följa genom hela projektet och underlätta
för de många ställningstagande som måste göras i samband med
framtagandet av ett nytt sjukhus i Växjö. De styrande principerna
föreslås vara patientsäkerhetsprincipen, flödesprincipen,
orienterbarhetsprincipen, generaliserbarhetsprincipen och
hållbarhetsprincipen.
Övriga planeringsförutsättningar
I samband med planering inför byggnation av ett nytt sjukhus ska
barnkonsekvensanalyser genomföras vid de beslut i processen som
påverkar barn och unga. Vidare kommer medborgardialog genomföras i
enlighet med regionstyrelsens fastställda riktlinje.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Nytt sjukhus i Växjö - planeringsprinciper
 Beslutsunderlag styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation och preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö
 §147 RSAU Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till beslut om
styrande planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt
tidplan nytt sjukhus

28 Anmälningsärenden
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 19RGK1043-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om nationell strategi för jämlik sjukvård standardiserade vårdförlopp
 19RGK1042-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om Insatser för ökad tillgänglighet i
barnhälsovården m m
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 19RGK1041-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om nationella kvalitetsregister

29 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 19RGK667-5 §122 RSAU Val av ombud till årsstämma för
Öresundståg AB 2019
 19RGK435-5 §123 RSAU Val av ombud till bolagsstämma för
Sideum Innovation AB 2019
 19RGK783-7 §133 RSAU Uppdrag till Energikontor Sydost
 19RGK27-13 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 13/2019
 19RGK27-14 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 14/2019
 19RGK18-13 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 13/2019
 19RGK20-38 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 38/2019
 19RGK20-39 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 39/2019.
Tilldelningsbeslut i upphandling: Kartläggning till
digitaliseringskoordinatoruppdraget (19RGK920)
 19RGK20-40 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2019.

Direktiv till trafiknämndenUpphandling av linjelagd
busstrafik
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19RGK387

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK387
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2019-05-28

Regionstyrelsen

Upphandling linjelagd busstrafik

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023,
med följande inriktningar;
- Inriktningen för drivmedel i Växjö stadstrafik från 2023 ska vara eldrift.
- Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafik från 2023 ska vara att regionbussar
med stationeringsort Växjö ska drivas på Biogas. För övriga regionbussar kan flera
fossilfria bränsletyper vara aktuella. Biogas anskaffas av vinnande trafikföretag i
upphandlingen.
2. Genomföra en depåutredning för bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fullgör uppgiften som Regional kollektivtrafikmyndighet i
Kronobergs län. Det åligger kollektivtrafikmyndigheten att fatta strategiska beslut
gällande nya trafikupphandlingar och besluten ska återspegla de politiska
intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Regionstyrelsen lämnar
därför direktiv till trafiknämnden kring hur upphandlingen ska genomföras.
Trafiknämnden ska påbörja ny trafikupphandling för all busstrafik som drivs i
offentlig regi i Kronobergs län. Nuvarande trafikavtal, som startade juni 2013
omfattar all linjelagd busstrafik, både stads- och regionbusstrafik och löper fram
till juni 2023. För att med god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler
under processens gång bör därför nu arbetet med en ny upphandling påbörjas.
Upphandlingen ska genomföras enligt Region Kronobergs sedan tidigare beslutade
huvudprinciper för upphandling. Inriktningen gällande drivmedel föreslås vara
elektrifiering av Växjö stadsbusstrafik och att regionbusstrafiken som är
stationerad i Växjö ska drivas med biogas. Biogas anskaffas, i likhet med övriga
bränsletyper, av vinnande trafikentreprenör. Övrig regionbusstrafik ska drivas
med fossilfria bränslen.
Förändringar i fordonsflottan och drivmedelssammansättning medför ett behov av
att bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö utreds.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK387
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Daniel Malmqvist, Jessica Gunnarsson
Datum: 2019-05-28

Upphandling linjelagd busstrafik
Ärende
Regionstyrelsen fullgör uppgiften som Regional kollektivtrafikmyndighet i
Kronobergs län. Det åligger kollektivtrafikmyndigheten att fatta strategiska beslut
gällande nya trafikupphandlingar och besluten ska återspegla de politiska
intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Regionstyrelsens
arbetsutskott utgör politisk styrgrupp i upphandlingen.
Trafiknämnden ska, genom Länstrafiken Kronoberg, påbörja ny trafikupphandling
för all busstrafik som drivs i offentlig regi i Kronobergs län. Nuvarande trafikavtal,
som startade juni 2013 omfattar all linjelagd busstrafik, både stads- och
regionbusstrafik och löper fram till juni 2023. För att ha god framförhållning och
tidsmarginaler under processens gång, påbörjas därför nu arbetet med en ny
upphandling.
För kollektivtrafikens utveckling är det främst mål i den regionala
utvecklingsstrategin och i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som är
relevanta.
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det framförallt följande mål där
kollektivtrafiken kan bidra till måluppfyllelse;




Befolkningen ska öka. Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet
överstiga medianen för riket.
Klimatpåverkan ska minska. Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket
På väg mot ett plusenergilän. 80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara källor.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet, som är Region Kronobergs
styrdokument för kollektivtrafiken, finns 7 mål som följs upp genom 23
indikatorer. Region Kronobergs målsättningar med kollektivtrafiken beskrivs
genom dessa mål och de flesta mål kan också påverka vid trafikupphandlingar.
Följande mål bedöms extra viktiga att beakta i kommande trafikupphandling;


Fler och nöjdare resenärer

Detta mål innefattar delmål om bland annat resandeökningar, större
marknadsandel och nöjdare kunder. Dessa påverkas i hög grad av en ny
trafikupphandling,


Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en
minskad klimatpåverkan

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK387
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Daniel Malmqvist, Jessica Gunnarsson
Datum: 2019-05-28

Här återfinns delmål som handlar om minskade utsläpp av kväveoxider och
partiklar, minskad energiåtgång i kollektivtrafiksystemet samt mål om att alla
fordon ska köras på förnyelsebara bränslen.


Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet

Här finns delmål som bland annat handlar om självfinansieringsgrad och att fler
resenärer ska nyttja den trafik som erbjuds.
Mer hållbar inriktning i nya upphandlingen
Kollektivtrafiken i Kronoberg har de senaste åren till mer än 99 % drivits av
fossilfria bränslen, vilket gjort att Kronoberg har legat i framkant i landet på detta
område. I den nya trafikupphandlingen föreslås inriktningen att stadstrafiken i
Växjö elektrifieras. En elektrifiering skulle innebära flera fördelar. Jämfört med en
buss med förbränningsmotor leder elbusstrafik till minskat buller - både i och
utanför bussen, inga lokala utsläpp, avsevärt förbättrad energieffektivitet samt en
behagligare arbetsmiljö för chauffören. Sammantaget bidrar en elektrifierad
stadsbusstrafik till ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem och en tystare och renare
stad. Vidare utredning krävs under hösten 2019 kring hur elektrifieringen ska gå
till.
I regionbusstrafiken, som idag drivs med olika typer av biodiesel, föreslås delvis en
övergång till biogasdrift. De regionbussar som idag finns stationerade i Växjö gör
årligen av med ungefär samma mängd drivmedel som stadsbusstrafiken i Växjö.
Genom att låta en del av kollektivtrafiken fortsatt drivas av biogas får Länstrafiken
en bra mix av drivmedel, vilket minskar den ekonomiska risken som
prisvariationer för drivmedel kan utgöra. Därför föreslås att de regionbussar som
finns stationerade i Växjö ska drivas av biogas. Biogas ska anskaffas av i
upphandlingen vinnande trafikföretag, precis som inköp av andra drivmedel i
kollektivtrafiken. För övriga regionbussar kan flera fossilfria bränsletyper vara
aktuella.
Ovan beskrivna satsningar innebär att en översyn av nuvarande bussdepå på
Hammerdalsvägen i Växjö behöver göras. Studien ska klarlägga ytbehov,
expansionsmöjligheter, möjlighet till taköverbyggnad över
bussuppställningsplatser, åtgärder i verkstäder till följd av elektrifiering samt
möjlighet till solceller och system för regnvattenuppsamling för tvätt av fordon.
Denna studie behöver göras i nära samarbete med framförallt VÖFAB som är
fastighetsägare.
Sammantaget bedöms ovanstående principer i upphandlingen leda till ökad
måluppfyllelse i den regionala utvecklingsstrategin och i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Övriga huvudprinciper för upphandlingen är
reglerade i Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK387
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Daniel Malmqvist, Jessica Gunnarsson
Datum: 2019-05-28

Trafiknämnden kommer att återkomma till kollektivtrafikmyndigheten under tiden
för upphandlingsarbetet, när ytterligare strategiska beslut krävs för att föra
upphandlingsprocessen framåt.
Bifogat finns dels två utredningar kring drivmedel som är framtagna av extern
konsult, dels tidplan för upphandlingen.
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Förord

Våren 2017 fick Trivector Traffic i uppdrag av Region Kronoberg att utreda
Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg inför avtalsstarten för ny
linjebusstrafik i hela länet år 2023. Utredningen omfattar en allmän kartläggning
över vilka olika drivmedel och driftstekniker som finns och kommer att finnas
på bussmarknaden inom överskådlig framtid, samt vilka för- och nackdelar som
finns med respektive drivmedel/driftsteknik. Uredningen omfattar också en
bedömning över vilka möjligheter som finns för linjetrafiken i Kronoberg med
en extra fördjupning avseende helelektrisk drift för Växjö stadsbusstrafik. En
bedömning av effekterna av möjliga drivmedelstyper/driftstekniker med
avseende på dagens busstrafik i Kronoberg har också genomförts.
Utredningen har utförts av civ ing Hannes Englesson och tekn lic PG Andersson,
med hjälp av civ ing Lena Fredriksson. Björn Wendle har kvalitetsgranskat
arbetet. Samtliga är från Trivector. Kontaktperson på Länstrafiken Kronoberg
har varit Patrik Tidåsen. Vi tackar för ett gott samarbete.
Lund Juli 2017
Trivector Traffic AB
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Sammanfattning

Region Kronoberg har som kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län antagit ett
trafikförsörjningsprogram som pekar ut riktningen för kollektivtrafikens
utveckling. Idag drivs i princip all linjebusstrafik med fossilfria bränslen.
Regionbusstrafiken körs på RME och HVO medan stadstrafiken körs på biogas.
Under år 2023 är det avtalsstart för ny linjebusstrafik i hela länet.
Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken Kronoberg avser att redan nu
belysa olika aspekter kring val av drivmedel och fordon.
En genomgång av tillgängliga drivmedel och driftstekniker samt potentiell
utveckling under de kommande åren visar att det för den regionala trafiken är
fortsatt drift med biodrivmedel som är aktuellt inför nästkommande avtalsperiod.
Biodiesel i form av RME och HVO samt biogas är de alternativ som jämförts i
studien. För stadsbusstrafiken tillkommer hybriddrift med biodiesel samt
helelektrisk drift som möjliga alternativ.
I studien jämförs först olika biodrivmedel för all linjebusstrafik i regionen, samt
med eller utan hybriddrift för stadstrafiken i Växjö. Biogashybrider ingår inte i
studien eftersom sådana fordon är en bristvara på dagens bussmarknad (i Europa
har endast sålts ett fåtal 24m dubbelledbussar till Malmö och Bergen med
gashybriddrift till dags datum). Därefter har en fördjupad studie avseende
möjliga tekniker för helelektrisk drift i Växjö stadstrafik samt hur helelektrisk
drift med förnybar el presterar jämfört med dagens drift med biogas.
I första jämförelsen kan det konstateras att oavsett val av drivmedel så medför
nya bussar enligt utsläppsklass Euro VI en betydande reduktion av lokala utsläpp
jämfört med dagens flotta. Tillräckligt för att motsvara de mål som formulerats.
Jämförelsen mellan olika biodrivmedel visar att biogasdrift medför högst
energianvändning men lägst utsläpp av fossil CO2. Lägst energianvändning
erhålls med biodieseldrift (samt hybriddrift för Växjö stadstrafik) där HVO med
hög klimatprestanda ger de lägsta CO2-utsläppen för biodiesel. HVO-drift för all
trafik ger den lägsta årliga kostnaden (-2% jämfört dagsläget) och även med
hybriddrift i Växjö stadstrafik uppskattas en besparing gentemot dagens situation
(-1%). Biogasdrift för all trafik beräknas ge de högsta kostnaderna, +5 % jämfört
med dagens situation. Samhällsekonomiskt är buller den viktiga faktorn och med
hybriddrift uppskattas en besparing på ca 2 miljoner kr årligen jämfört med drift
med konventionell teknik. Lägre bullernivåer kan också öka attraktiviteten för
stadsbusstrafiken jämfört med konventionell drift. En betydande
osäkerhetsfaktor är tillgången på HVO med goda klimategenskaper. HVO från
palmolja har t.ex. inte alls samma klimategenskaper som nordisk HVO från
restavfall.
I den fördjupade studien kan det konstateras att det finns möjligheter att helt
elektrifiera Växjös stadsbusstrafik. Bäst lämpade lösning bedöms vara en
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kombination av snabbladdade bussar vid ändhållplats samt långsamladdade
bussar i depå. Följande upplägg föreslås:
Snabbladdning





Linje 1
Linje 3
Linje 4 (behöver detaljstuderas p.g.a. linjelängden)
Linje 5

Övriga linjer bedöms vara bäst lämpade för depåladdade bussar.
Till följd av dagens omloppsplanering, som är väl optimerad efter konventionell
driftsteknik, kommer det att behövas extra bussar i drift jämfört med dagens
trafik. I studien har det uppskattas ett behov av sammantaget 12 extrabussar
jämfört med idag. Det ska dock beaktas att fordonsbehovet har uppskattats för
varje linje separat, och ej beaktat möjligheter till att optimera omlopp efter
elektrisk drift och samnyttja fordon på flera linjer. I praktiken finns det
möjligheter att minska behovet av extrabussar men hur stor den potentialen är
har inte varit möjligt att uppskatta med tillgängligt underlag i denna studie.
Ekonomiskt bedöms en helelektrisk lösning för Växjö stadsbusstrafik medföra
en årlig kostnadsökning på ca 4,1 miljoner kronor (+4%) jämfört med dagens
biogasdrift. Det gäller förutsatt att elektriska bussar kan skrivas av på 20 år
eftersom de slits mindre än fordon med konventionella drivlinor. Detta måste
dock hanteras avtalsmässigt och kräver därutöver en reinvestering och ett
batteribyte under fordonens livslängd. Samhällsekonomiskt uppskattas en
besparing på ca 8,2 miljoner kronor med helelektrisk drift. Därtill kan
helelektrisk drift medföra en ökad attraktivitet för kollektivtrafiken och på så sätt
locka fler resenärer. Helelektrisk drift med förnybar el minskar både
energianvändningen (-70%), utsläppen av CO2 (-93%) och lokala utsläpp (100%) jämfört med dagens biogasdrift och ger de idag bästa förutsättningarna
för måluppfyllnad.
På sikt är en elektrifiering av stadsbusstrafiken att föredra då prestanda avseende
energianvändning och utsläpp är betydligt bättre jämfört med övriga alternativ.
Möjligheter finns redan inför nästa avtalsperiod och en omställning av hela
stadstrafiken bör övervägas. Biogasen kan nyttjas i den regionala busstrafiken
men alternativa användningsområden bör undersökas. Biogas har goda
klimategenskaper men för busstrafiken finns problem med gasdrift, främst
avseende energieffektivitet. Huruvida biogasen ska nyttjas i regionens
linjebusstrafik är i slutändan en fråga för Region Kronoberg.
Inför en större elbussetablering i Växjös stadstrafik kan det vara ett alternativ att
testa tekniken på en eller par linjer i ett tidigare skede. Fördelen med det är att
det lokalt införskaffas erfarenheter som kan vara bra att ha med sig inför en större
etablering och upphandling. Ett förväga mindre test med elbussar är dock inte
nödvändigtvis ett måste då det idag finns gott om erfarenheter från olika
elbusstester som genomförts i Sverige och Europa att ta del av. Det finns en risk
att ett förtida test med elbussar leder till administrativa utmaningar och
förhandlingar som överväger den nytta i form av erfarenhet som erhålls eftersom
bussarna som införskaffas kommer att leva vidare in i nästa avtalsperiod.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Region Kronoberg har som kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län antagit ett
trafikförsörjningsprogram som pekar ut riktningen för kollektivtrafikens
utveckling. En viktig pusselbit för att regionen ska kunna nå sina uppsatta mål är
att busstrafiken blir mer attraktiv för regionens resenärer. En del i en attraktivare
kollektivtrafik, förutom täta förbindelser, är att den uppfyller de senaste kraven
vad gäller påverkan på miljön.
Idag drivs i princip all linjebusstrafik med fossilfria bränslen. Regionbusstrafiken
körs på RME och HVO medan stadstrafiken körs på biogas. Under år 2023 är det
avtalsstart för ny linjebusstrafik i hela länet. Kollektivtrafikmyndigheten och
Länstrafiken Kronoberg avser att redan nu belysa olika aspekter kring val av
drivmedel och fordon.
Utredningen ska ge svar på vilka olika drivmedel som finns och kommer att
finnas på bussmarknaden framöver samt vilka för- och nackdelar som finns med
respektive drivmedel/driftsteknik.

1.2 Genomförande
Utredningen genomfördes i följande steg:

Befintlig busstrafik och målsättning i Kronoberg
Tillsammans med Region Kronoberg gick vi igenom och sammanställde dagens
linjeutbud och bussflotta samt vilka mål som formulerats avseende den kollektiva
trafiken med buss i Kronoberg. Vi analyserade underlag avseende linjelängd,
trafikutbud, fordonsflotta (typ, storlek, driftsteknik/drivmedel och antal),
bränsleförbrukning och antal resenärer fördelat per linje.

Nuläge för drivmedel och elektriska driftstekniker samt driftsatta
elbussar
Nuläget på marknaden avseende driftstekniker och drivmedel kartlades och föroch nackdelar (inte minst påverkan på klimatet för olika produkter inom ett
drivmedel) med respektive system/drivmedel sammanställdes. Kartläggningen
omfattade också eventuella framtida drivmedelsalternativ. I denna del kartlades
även driftsatta elbussar med fokus på Sverige och Europa. Genomgången
omfattade vilka tekniker som använts, vilka erfarenheter och resultat som
erhållits, hur tekniken har utvecklats under de senaste åren samt hur utveckling
kan komma att bli under de kommande 5–10 åren.
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Analys: Möjligheter till, och effekter av, olika drivmedel och
driftstekniker för stads- och regionbusstrafiken
Utifrån dagens busstrafik i Kronoberg och utbudet på dagens buss- och
drivmedelsmarknad jämfördes effekterna av drift med HVO, RME, biogas samt
elektricitet utifrån:






Driftsekonomi
Samhällsekonomi
Tillgång/distribution av bränslen
Miljöpåverkan
Kundnytta

Trivector har genom tidigare uppdrag införskaffat teoretiskt och empiriskt
underlag baserat på driftsdata, uppföljningsresultat och forskning. Detta
nyttjades som schablonmässig indata till analysen, men eftersom varje stad och
region har olika förutsättningar som påverkar driften togs hänsyn till specifik
driftsdata i Kronoberg, såsom drivmedelsförbrukning (från FRIDA eller annan
källa) och kostnader, för att kalibrera den indata som nyttjas i analysen. Därtill
togs hänsyn till befintliga depåer och tankanläggningar, eventuella
områden/zoner känsliga för buller och/eller luftföroreningar samt dagens elnät
och eventuella områdena med hög belastning på elnätet.

Fördjupning: Effekter av helelektrisk drift för stadsbusstrafiken i
Växjö
En fördjupad analys utfördes specifikt för elektrifiering av stadsbusstrafiken i
Växjö där en jämförelse med dagens bränsle biogas gjordes. Analysen utgick
från resultaten i tidigare genomförda moment och gav svar på:





Vilka tekniker som är lämpliga för elektrifiering av stadsbusstrafiken i
Växjö
Vilka konsekvenser en elektrifiering medför avseende trafikekonomi
Vilka samhällsekonomiska effekter som erhålls jämfört dagens situation
med biogasdrift
Hur helelektrisk drift svarar mot målen i trafikförsörjningsprogrammet

Presentation
Utredningen presenteras i denna skriftliga rapport, och i form av PowerPointpresentation.
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2. Dagens busstrafik och målsättning i
Kronoberg

2.1 Målsättning
I Trafikförsörjningsprogram (TFP) Region Kronoberg 2016 – 2025 finns målen
för kollektivtrafiken i Kronoberg formulerade. Den allmänna målbilden är
Hållbar kollektivtrafik för alla. Därtill finns mål inom fyra målområden;
Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för regional
tillväxt, samt Ekonomi.
Målen följs upp med hjälp av indikatorer. Relevanta indikatorer och målvärden
för denna studie är:







Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst
10,6 miljoner resor år 2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor
Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara
bränslen år 2020
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/
kWh år 2014)
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh
år 2014)
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,15 kWh/personkilometer i
busstrafiken

Målvärdena inom miljöområdet (de fyra sista punkterna) är i enlighet med de mål
som återfinns i det branschgemensamma miljöprogrammet inom ramen för
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik1.

2.2 Dagens trafik
Utbud, resande, avtal och drivmedel
Region Kronoberg består av 8 kommuner, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd,
Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. I samtliga kommuner finns regional
kollektivtrafik med buss, och därtill stadstrafik i Växjö och Älmhult. I denna
utredning koncentrerar vi oss på stadstrafiken i Växjö, som är den enda staden
med stadstrafik av nämnvärd volym och struktur2.
1

Branschgemensamt Miljöprogram, VERSION 2.0. Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en
fördubblad kollektivtrafik, november 2013. Bakom programmet står Svensk Kollektivtrafik, SKL, Svenska
Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Trafikverket
2 Även i Älmhult finns stadstrafik, men endast en linje (linje 30), som främst trafikerar mellan Resecentrum och
Handelsområdet med bl.a. IKEA.

Trivector Traffic  Åldermansgatan 13  SE-227 64 Lund / Sweden
Telefon: +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se

10
Trivector Traffic

Regiontrafik med buss
I den regionala trafiken återfinns 58 busslinjer, se linjekarta i Figur 2-1.

Figur 2-1

Zon- och linjekarta för Regiontrafiken, Länstrafiken Kronoberg. Gäller från december 2016.
Källa: www.lanstrafiken.se

I dagsläget finns det 11 separata avtal för den regionala linjebusstrafiken. Övriga
avtal berör skolskjuts och serviceresor.

Växjö stadstrafik
I Växjö stadstrafik finns 11 linjer; linje 1 – 9 samt linjer 12 och 15, se Figur 2-2.
De två sistnämnda är industrilinjer som går från Resecentrum till
industriområden i västra resp. norra delen av Växjö.
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Figur 2-2

Linjekarta för stadstrafiken i Växjö. Källa: www.lanstrafiken.se

Huvudnätet består av linje 1 – 9, där linjerna 1 och 3 har mest frekvent utbud och
därför med bred marginal störst resande (tillsamans nära hälften av alla
påstigande), följt av linjerna 4 och 5, se Figur 2-3.

Figur 2-3

Antal påstigande per linje för stadstrafiken i Växjö (2016).

I dagsläget finns det ett avtal för stadstrafiken i Växjö (Bergkvarabuss).
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Miljö
Enligt TFP 2016 – 2025 har utsläpp av både kväveoxider och partiklar minskat
kraftigt under de senaste åren. Den linjelagda fordonsflottan byttes ut i sin helhet
under 2013 och detta fick till följd att Växjö stadstrafik numer i sin helhet drivs
med biogasbussar (37 st). När det gäller den regionala linjetrafiken var andelen
bränsle år 2016 enligt följande:




HVO 5,1 %
RME/FAME 94,4 %
Fossil Diesel 0,5 %

Totalt sett är andel förnybara drivmedel inom busstrafiken (inkl. serviceresor och
skoltrafik) ca 60% enligt TFP 2016 – 2025. Däremot har energiförbrukningen i
länets busstrafik, mätt som kWh/personkilometer, legat relativt konstant de
senaste åren med en liten ökning mellan 2013-2014. Enligt TFP kan det till viss
del förklaras av att en del av bussflottan numer drivs av biogas 3.

Sammanställning nyckeltal
Nedan återfinns en sammanställning av de viktigaste nyckeltalen för
regionbusstrafiken och stadstrafiken i Växjö.

Tabell 2-1 Sammanställning av nyckeltal för regionbusstrafiken i Kronoberg, samt Växjö stadstrafik.

Trafiktyp

Antal
avtal*

Fordonstyp

Antal
Vagnkm/år*** Drivmedel
bussar** (2016/2017)

Påstigande/år
(2016)

Regionbuss

11

Normalbuss

46

1 780 800

(bio-)diesel

3,02 milj.

Boggibuss

79

6 315 634

(bio-)diesel

Dubbeldäckare 9

711 670

(bio-)diesel

Ledbuss

6

224 223

biogas

Normalbuss

31

2 670 279

biogas

Växjö stadstrafik 1

3,59 milj.

* Avseende linjetrafik
** Turkm
*** Exklusive reserv

3

TFP 2016 – 2025: Biogas innehåller mycket energi vilket innebär att biogasen är ett relativt energikrävande
bränsle. Ju större del av trafiken som drivs av biogas desto mindre energieffektiv blir trafiken. Det är dock
viktigt att påpeka att även biogasmotorer förfinas och blir mer optimerade.
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3. Drivmedel och elektriska driftstekniker

Följande kapitel omfattar en kartläggning av dagens bussmarknad och befintligt
utbud av alternativa drivmedel och driftstekniker. För- och nackdelar med olika
tekniker analyseras och den framtida potentialen uppskattas utifrån dagens
kunskapsläge. Teknikens mognad bedöms och exempel på var i Europa tekniken
idag finns driftsatt, och i vilken omfattning, presenteras.
Slutligen förs en diskussion om relevans och överförbarhet för trafiken i Region
Kronoberg (region- och stadstrafik).

3.1 Etablerade biodrivmedel på marknaden
FAME/RME
FAME står för fettsyrametylestrar och kan framställas av olika typer av
oljeväxter t ex raps, solros, soja och palm. Det är också möjligt att tillverka
FAME av animaliska fetter samt vegetabilisk- och animalisk avfallsolja. Det
finns även andra biooljeråvaror som eventuellt kan bli intressanta på längre sikt
som till exempel Camelina (en oljeväxt) eller algoljor. I norden används vanligen
rapsolja då den har köldegenskaper som gör drivmedlet bättre lämpat för nordiskt
klimat. Den här sortens FAME kallas RME, vilket står för rapsmetylestrar. Det
är möjligt att köra dieselfordon på 100 % FAME men energiinnehållet är lägre
än fossil diesel och det krävs vissa materialanpassningar på fordonen. För att köra
på 100 % FAME krävs det ett godkännande från fordonets motortillverkare.

HVO
HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och kan framställas av olika typer av
oljeväxter, t ex raps, solros och palm. HVO kan också framställas från tallolja
som är en restprodukt från skogsindustrin. När bränslet introducerades på
marknaden var råvarubasen endast vegetabilisk, därav bränslets namn, men i
dagsläget är det också möjligt att tillverka HVO från animaliska fetter,
exempelvis djurfett från slaktavfall. Råvara som också kan användas för att
framställa biogas. För att tillverka HVO måste fettsyror reagera med vätgas vid
hög temperatur och under högt tryck. Vätgasens ursprung är således också viktig
för bränslets totala klimatpåverkan. Spårbarhet är viktigt för HVO eftersom
framställning från palmolja idag kan ske med dåliga arbetsförhållanden och med
råvara från plantager på avverkad regnskogsmark. HVO framställd i norden har
goda klimategenskaper och eftersom bränslet är nästan identiskt med fossil diesel
tillåter flera busstillverkare idag 100 % HVO i sina Euro V- och VI-motorer utan
behov av åtgärder. Tillgången på hållbar HVO är idag en osäkerhetsfaktor.
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Biogas
Biogas bildas genom en syrefri, organisk nedbrytningsprocess. I huvudsak består
gasen av metan och koldioxid, men den innehåller också lite svavelväte och
vattenånga. Produktion av biogas sker i första hand i biogasanläggningar, där
organiskt material rötas i en rötkammare. Gasens metanhalt ligger vanligtvis
omkring 60–70 procent. Biogas produceras också naturligt på deponier med
organiskt avfall. Framställning av fordonsgas är ett stort användningsområde för
biogas. Biogasbaserad fordonsgas framställs genom en uppgradering av biogas
och lokalt framställd biogas har goda klimategenskaper. Huvuddelen av
biogasproduktion i Kronoberg sker idag i Växjö med framställning från slam och
matavfall. Därtill finns produktion av biogas i Alvesta (säljer till Växjö) och
planer på ytterligare produktion i Ljungby. Det ska beaktas att biogas från annat
ursprung än dagens lokala produktion i regionen kan medföra andra
klimategenskaper. Den sammantagna effekten av biogas är också svårbedömd
och olika metoder för att bedöma utsläppsfaktorer för biogas kan ge olika
resultat. Detsamma gäller övriga biodrivmedel där råvarans ursprung är en viktig
faktor för att avgöra klimatpåverkan från bränslet, främst avseende HVO.
I Växjö producerades 14,5 GWh biogas år 2016. Av denna mängd förädlades
nästan 12 GWh till biogas för fordonsdrift. Målsättningen är en produktion på 20
GWh och max. kapacitet på befintlig anläggning är 21 GWh. Därtill tillkommer
produktion från Alvesta och i framtiden eventuellt även från Ljungby.

3.2 Bussteknologier
Mekanisk drivlina (konventionell teknik)
Att fortsatt nyttja konventionella bussar med mekanisk drivlina kan vara ett
alternativ för busslinjer där en omställning till ny teknik inte kan anses möjligt
eller ekonomiskt försvarbart. Den senaste utsläppsklassen Euro VI medför en
betydande förbättring jämfört med tidigare utsläppsklasser och relativt låga
utsläpp generellt. Med biodrivmedel i tankarna kan också utsläpp av fossil CO2
reduceras. Fördelarna är att det i regel är ett billigt alternativ och att det inte krävs
några extra åtgärder utöver att införskaffa fordonen. Nackdelarna är att lokala
utsläpp och buller kvarstår samt att energieffektiviteten förblir låg. Värt att
beakta är att gasmotorer inte finns med lika hög effekt som dieselmotorer, vilket
kan vara en begränsning för större fordon som kör krävande omlopp med stora
nivåskillnader längs körvägen. Gasbussar nyttjar idag komprimerad gas i en
ottomotor, vilket är den av dagens bussmotorer som har lägst verkningsgrad.

Elektrisk drivlina (möjligheter med ny teknik)
Med en elektrisk drivlina erhålls potential för ökad energieffektivitet och en
palett av olika alternativ för energiförsörjning. Beroende på vilka krav som ställs
på bussen kan olika former av helelektrisk drift eller hybridlösningar nyttjas.
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Figur 3-1

Valmöjligheter avseende energitillförsel för bussar med elektrisk drivlina.
Ursprunglig bildkälla: Solaris. Modifierad av författare.

Hybridbuss, (bio-)gas eller (bio-)diesel
Hybridteknik finns i dagsläget i två utföranden, seriell hybriddrift och parallell
hybriddrift. Seriell hybriddrift innebär i grunden en elektrisk drivlina med en gaseller dieseldriven generator som förser en eller flera elmotorer med energi. Därtill
finns ett batteri för energilagring som möjliggör för generatorn att arbeta
kontinuerligt på jämna varvtal och lagring av regenererad bromsenergi. Systemet
motsvarar elektrisk drift med energiproduktion via generator enligt Figur 3-1.
Parallell hybriddrift innebär en mekanisk drivlina med förbränningsmotor som
får extra stöd av ett parallellt elektriskt system med elmotor och batteri som lagrar
regenererad bromsenergi. Detta system ingår inte i Figur 3-1 utan är mer ett
konventionellt system med ett extra stödsystem. Hybridbussar kan inte
tilläggsladdas externt utan tankas endast med bränsle.
Hybriddrift utan tilläggsladdning är ett alternativ som kan minska buller och
bränsleåtgång till en lägre kostnad än helelektriska alternativ eftersom fordonen
i regel är billigare och inte erfordrar någon infrastruktur för laddning.
Räckvidden begränsas inte heller. Hybriddriften kan förväntas sänka
energianvändningen med 10–30 % beroende på körmönster (praktiska resultat
från hybridbussdrift har hittills haft stor resultatspridning). Hybridisering gör
främst nytta i stadstrafik där det förekommer många start och stopp. Lokala
utsläpp och buller kvarstår, dock med viss reduktion. Genom att tanka
biodrivmedel reduceras utsläppen av fossil CO2 och ytterligare reduktion erhålls
därutöver med den högre energieffektiviteten som hybriddriften medför.
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Tabell 3-1 Styrkor och svagheter - hybridbussar med förbränningsmotordriven generator
Styrkor

Svagheter

+ Relativt billigt, kräver ingen infrastruktur annat än - Sämre energieffektivitet än laddbara fordon
tankstation
- Motorbuller och lokala utsläpp kvarstår
+ Flexibelt eftersom räckvidden inte begränsas - Kan i praktiken tankas med fossilt bränsle och
kräver därför kontroller
jämfört med konventionell drift
Framtida
tillgång på hållbar HVO är osäker
+ Finns i fordonsstorlekar 12–24* meter
- Hybrider med gasdrift är ovanliga på marknaden
+ Behöver inte laddas
- Flytande bränsle medför distributionstransporter
+ Goda klimategenskaper om hållbara biobränslen
- Parallellhybrider har två olika driftsystem av serva
nyttjas för generatordrift
* Boggibussar kräver dock sannolikt specialbeställning och möjligheterna beror på antalet bussar som efterfrågas.

Teknisk mognad och framtidsspaning
Dieseldrivna hybridbussar är idag ett etablerat alternativ på den europeiska
marknaden. Bussarna finns i ett flertal fordonsstorlekar upp till 24m.
Hybridbussar med gasdrift är däremot mer sällsynta på dagens marknad. Van
Hool är en av få tillverkare som marknadsför tekniken på sin hemsida genom att
erbjuda 18m och 24m BRT-fordon med gashybriddrift. 24m varianten är den
variant som idag rullar i Malmö och i Bergen. Utöver dessa är det oklart om det
har sålts några gashybrider på den europeiska marknaden till dags datum.
Tekniken har idag inga direkta begränsningar och bedöms inte genomgå några
större förändringar under de kommande åren. Möjligen kan tekniken finjusteras
och energieffektiviteten öka något. På längre sikt finns en risk att tekniken blir
överflödig, om den helelektriska tekniken utvecklas till en fullgod ersättare i
stadstrafik, och då kan utbudet av hybridbussar på marknaden minska eller rent
av försvinna.
Solaris har exempelvis nyligen sålt 208 hybridbussar med dieseldrift till Belgien.
Bussarna är seriella hybrider med superkondensatorer, s.k. supercaps, för lagring
av elektrisk energi och levereras mellan 2017–2019. Även t ex Volvo har sålt ett
större antal hybridbussar (parallellhybrider) till dags datum.

Figur 3-2

24-meters gashybridbussar rullar idag i Malmö (t.v.) och Bergen (t.h.). Tillverkare Van Hool.
Foto: Hannes Englesson.
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Hybridbuss, vätgas/bränslecell
En vätgasdriven bränslecell funkar i princip likt ett batteri. Vid anoden delas
vätgasen upp i elektroner och protoner. Elektronerna leds genom en elektrisk
ledning och bildar en ström. Protonerna vandrar genom en elektrolyt till katoden,
där protoner och elektroner reagerar med syrgas och bildar vatten, som är den
enda restprodukten från vätgasdrivna bränsleceller.
Vätgas kan produceras med elkraft och vatten, exempelvis inom ett depåområde.
Med hjälp av elektricitet delas vattnet upp i sina beståndsdelar via elektrolys.
Under denna process uppgår dock energiförlusten till cirka 25 % (vissa källor
anger en ännu större förlust, 30–40 %). Ett alternativt sätt att producera vätgas är
att dra nytta av den vätgas som kan uppstå som en biprodukt i vissa industriella
processer. Då handlar det om vätgas som restprodukt från fossila källor som, om
den inte tas tillvara, istället förbränns. Vätgas används i huvudsak för
omvandling till elektricitet i en bränslecell ombord på en buss med elmotor, det
vill säga en form av hybriddrift. Driftsatta bränslecellsbussar finns idag i mycket
liten utsträckning i Europa, i regel genom olika testprojekt. Fördelen med
tekniken är att den möjliggör emissionsfri drift med lång räckvidd.
Tabell 3-2 Styrkor och svagheter - hybridbussar med vätgasdrivna bränsleceller
Styrkor

Svagheter

+ Utsläppsfri drift med lång räckvidd

- Fortfarande en omogen teknik, osäkerheter
avseende bränslecellers livslängd, driftsäkerhet
och framtida kostnader
- Höga kostnader
- Begränsad infrastruktur för tankning av vätgas
- Stora energiförluster vid hållbar framställning av
vätgas (elektrolys)
- Begränsat fordonsutbud på marknaden

+ Låga bullernivåer
+ Behöver inte laddas

Teknisk mognad och framtidsspaning
Bränslecellsbussar är idag endast driftsatta på ett fåtal platser i Europa, bland
annat genom tester med enstaka bussar i Hamburg, London och Oslo.
Att förutspå bränslecellsbussarnas framtid är mycket svårt. Några busstillverkare
tror på tekniken och arbetar aktivt med att utveckla och driftsätta tekniken med
stöd av forskningspengar från EU. Samtidigt har tekniken ”varit på gång” sedan
millennieskiftet men fortfarande har den inte lyckats etablera sig på marknaden
och flera frågetecken kvarstår. Medan batteribusstekniken har gjort stora
framsteg under de senaste åren har bränslecellstekniken ännu inte lossnat. Och
frågan är om, eller när, den kommer att lossna. Bussarna är fortsatt prototyper
och mycket dyra.
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Laddhybridbuss, (bio-)diesel
Genom att förse en hybridbuss med ett större batteri och möjliggöra extern
tilläggsladdning från elnätet kan bussen trafikera en längre sträcka med
helelektrisk drift utan generatorkraft. Detta medför en förbättrad
energieffektivitet och lägre utsläpp jämfört med motsvarande hybridbuss. Det
medför också en möjlighet att styra på vilka delsträckor som helelektrisk drift
ska nyttjas för att undvika utsläpp och buller i känsliga miljöer. Tekniken ska
inte förväxlas med en elbuss med range extender. Det sistnämnda är en
helelektrisk buss som i nödfall kan ta sig vidare med hjälp av en
förbränningsmotor via en generator, och vanligen inte anpassad för generatordrift
i ordinare trafik även om sådana lösningar finns i t.ex. Umeå.
Tabell 3-3 Styrkor och svagheter - laddhybridbussar med förbränningsmotordriven generator
Styrkor

Svagheter

+ Möjliggör helelektrisk drift på delsträckor

- Bunden till laddningsinfrastruktur
- Motorbuller och lokala utsläpp kvarstår på delar
av sträckan
- Kan i praktiken tankas med fossilt bränsle och
kräver därför kontroller
- Framtida tillgång på hållbar HVO är osäker
- Finns inte med gasdrift i dagsläget
- Flytande bränsle medför distributionstransporter
- Endast 12m standardbussar etablerade på
marknaden
- Få tillverkare av laddhybrider på marknaden
- Parallellhybrider har två olika driftsystem av serva
- Hög investeringskostnad

+ Längre räckvidd än helelektriska bussar
+ Hög energieffektivitet
+ Dubbla system ger högre driftsäkerhet
+ Mycket goda klimategenskaper om hållbara
biobränslen nyttjas för generatordrift och bussen
laddas med förnybar el

Teknisk mognad och framtidsspaning
På dagens marknad är det framförallt Volvo som har satsat på laddhybridbussar
med en 12m standardbussmodell inom sitt ordinarie sortiment. Därutöver har ett
par andra tillverkare driftsatt ett fåtal laddhybrider. Vanligen laddas bussarna
konduktivt med pantograf. Utöver ett fåtal bussar från ADL, dubbeldäckare med
induktiv laddning driftsatta i London, är det endast 12m standardbussar som
driftsatts med laddhybridteknik. Framtiden är något oviss eftersom tekniska
förbättringar och ökad erfarenhet av helelektrisk driftsteknik kan göra tekniken
överflödig. Idag driftsatta bussar i Europa:








Namur, Belgien:
Tallinn, Estland:
Bertrange, Luxemburg:
Valladolid, Spanien:
Göteborg, Sverige:
Stockholm, Sverige:
Södertälje, Sverige:

11 bussar från Volvo, konduktivt
24 bussar från Volvo, konduktivt
12 bussar från Volvo, konduktivt
5 bussar från Vectia, konduktivt
7 bussar från Volvo, konduktivt
8 bussar från Volvo, konduktivt
1 buss från Scania, induktivt

Med start 2017 ska Volvo leverera ytterligare 25 bussar till Skottland, fem bussar
i Sverige och 55 bussar till Belgien.
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Helelektrisk buss, långsamladdning i depå
Helelektriska bussar med större batterier ombord på fordonen som
långsamladdas i depå (i regel via kabel med 20–80 kW) testas på flera håll i
Europa idag. Batterierna är optimerade för att lagra energi och således maximera
fordonens räckvidd. Detta innebär dock att laddningseffekten begränsas varpå
långsamladdning är det enda alternativet för dessa batterier i dagsläget. Hög
energitäthet och snabb energitillförsel motverkar nämligen varandra med dagens
batteriteknik. Räckvidden är en begränsning eftersom alternativa driftsformer
saknas. Ett vanligt sett att öka räckvidden är att installera en dieselvärmare som
tankas med biodiesel. Uppvärmning är energikrävande och således kan
räckvidden på detta sett ökas.
Tillverkare utlovar idag en räckvidd på upp till omkring 30 mil för
standardbussar (12m) men i praktiken är räckvidden lägre eftersom många
faktorer påverkar den verkliga driften. För ledbussar (18m) är räckvidden kortare
och en tillverkare som tillverkar depåladdade ledbussar, BYD, utlovar på sin
hemsida en räckvidd på 17 mil. Även i detta fall kan en kortare räckvidd
förväntas i praktisk drift, i synnerhet under tuffa driftsförhållanden. Den
begränsade räckvidden och det faktum att bussen i regel måste laddas 4–6 timmar
i depå efter avslutad körning gör att tekniken lämpar sig bäst för glesare trafik
eller förstärkningstrafik där även laddning under dagtid är möjligt.
Med dagens snabba utveckling av batteritekniken finns det osäkerheter avseende
service, reservdelar mm när bussarna blivit några år gamla. I dagsläget finns det
också flera osäkerheter med tekniken, inte minst med avseende på räckvidd,
batterilivslängd och kostnader.

Tabell 3-4 Styrkor och svagheter med långsamladdade batteribussar
Styrkor

Svagheter

+ Energieffektivt

- Krävs i regel fler fordon då laddningstiden är lång och
räckvidden osäker
- Tekniken är fortfarande omogen och i ständig utveckling
- Kan krävas förstärkt elmatning till depå.
- Endast ett fåtal tillverkare erbjuder 18m ledbussar
- Hög investeringskostnad för fordon
- Framtida kostnader är svåra att bedöma
- Risk för att batterivikten medför kapacitetsproblem
- Ingen gemensam teknikstandard i dagsläget

+ Inga lokala utsläpp från bussmotorn
+ Mycket låg klimatpåverkan i drift förutsatt
förnybar el
+ Låga bullernivåer
+ Kräver endast infrastruktur på depån
(laddningsanordningar)
+ Låga driftskostnader

*) Europeiska standarder förväntas införas 2019 och internationella standarder 2020. Redan nu har dock
busstillverkarna Irizar, Solaris, VDL och Volvo, tillsammans med laddningsutrustningstillverkarna ABB, Heloix och
Siemens, enats om att etablera ett öppet gränssnitt mellan bussar och laddningsutrustning för att underlätta
introduktionen av elbussystem i europeiska städer.
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Teknisk mognad och framtidsspaning
Tekniken erbjuds idag av ett flertal tillverkare men oftast är det 12m
standardbussar eller mindre bussar som erbjuds. Det finns också ett fåtal
tillverkare som erbjuder 18m ledbussar. I dagsläget finns det inga 24m
dubbelledbussar med långsamladdad batteridrift tillgängliga på marknaden, även
om det finns indikationer på att sådana är under utveckling. Batteritekniken
utvecklas idag i rask takt och sannolikt kommer fordonens räckvidd att öka
successivt framöver. Samtidigt kommer då laddningstiden sannolikt att öka
eftersom hög laddningseffekt idag kräver en batterikonfiguration som begränsar
energilagringskapaciteten, och vise versa. Nya batteritekniker och batterisystem
kan dock etableras och det är idag svårt att bedöma hur tekniken presterar om
10–15 år. Med dagens batterityper finns det dock tekniska och kemiska
begränsningar som medför en betydande batterivikt och en begränsad räckvidd.
Några enorma skillnader i räckvidd kommer sannolikt inte att vara möjligt med
dagens batteriteknik, snarare är det priset som kommer att sjunka succesivt i takt
med att tekniken etableras.
I dagsläget finns det uppskattningsvis omkring 300 långsamladdade batteribussar
i drift i Europa (>=12m). Nära nog samtliga är 12m standardbussar men även
några enstaka bussar 14-18m testas samt ett par dubbeldäckare i London.
Långsamladdade elbussar levereras kontinuerligt och antalet driftsatta bussar
ökar kontinuerligt, men ofta som en liten del av en större bussflotta.

Figur 3-3

Batteridriven depåladdad standardbuss i Ängelholm. Tillverkare BYD. Foto: Ida Blank.
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Helelektrisk buss, snabbladdning
Snabbladdade bussar är försedda med batterier anpassade för energiöverföring
med hög effekt. Genom att etablera snabbladdningsstationer, i regel på linjens
ändhållplatser, kan bussen laddas konduktivt via en pantograf eller induktivt via
en laddningsplatta i marken. Bussen laddas när den står stilla och konduktiv
laddning sker normalt med 150–450 kW4. Induktiv laddning är en mer omogen
teknik och kan idag inte ladda med samma effekt som konduktiv teknik.
Fördelarna med tilläggsladdning är att bussarna klarar det dagliga arbetet utan att
köra till depån och ladda samt att bussarnas batterikapacitet kan optimeras för att
undvika onödig batterivikt. Snabbladdade bussar kan också förses med så kallade
superkondensatorer för energilagring istället för batterier. Det är en teknik som
lämpar sig för laddning med hög effekt men som har en lägre
energilagringskapacitet. Det finns även exempel på system som kombinerar
batterier och superkondensatorer.
För att optimera ett system med tilläggsladdning måste fordonen anpassas efter
respektive busslinje och laddinfrastruktur och fordon måste dimensioneras som
en del av ett system efter rådande förutsättningar. Förseningar kan vara svåra att
hantera eftersom bussarna måste laddas. Laddtiden medför också ofta längre
omloppstider och eventuellt ett ökat fordonsbehov. Detta kan medföra
begränsningar och minska bussarnas flexibilitet men genom att dimensionera
bussarna efter den tyngsta linjen de ska serva kan de användas på ett flertal linjer,
dock med viss teknisk överkapacitet i bussarna.
En generellt uttalad gräns för tekniken i dagsläget är en linjelängd på ca 15 km,
för längre linjer rekommenderas i regel andra tekniker. Systemet kan utformas
på olika sätt, t ex med laddstationer på hållplatser längs rutten. Det vanligaste
utförandet är att etablera laddningsstationer på en linjes ändhållplatser.
Tabell 3-5 Styrkor och svagheter med snabbladdade helelektriska bussar
Styrkor

Svagheter

+ Energieffektivt

- Längre omloppstid till följd av laddning, behov av
extra fordon kan uppstå
+ Inga lokala utsläpp från bussmotorn
- Tekniken är relativt omogen och snabb teknisk
+ Näst intill ingen klimatpåverkan i drift förutsatt
utveckling medför osäkerheter avseende vilka
förnybar el
åtgärder som krävs på längre sikt
+ Låga bullernivåer
- Hög investeringskostnad för fordon
+ Ingen begränsning i räckvidd för trafik på avsedd - Osäkerhet avseende kostnader på längre sikt
- Förseningar kan vara svårare att hantera då
linje
bussarna måste laddas
+ 18m ledbussar finns på marknaden
- Behov av infrastruktur för laddning, ofta placerad
på ändhållplatser
- Risk för att batterivikten minskar kapaciteten
- Ingen gemensam standard i dagsläget*
*) Europeiska standarder förväntas införas 2019 och internationella standarder 2020. Redan nu samarbetar dock
ett antal busstillverkare och laddningsutrustningstillverkarna med ett öppet gränssnitt mellan bussar och
laddningsutrustning, OppCharge, för att underlätta introduktionen av elbussystem.

4

Högre laddningseffekt testas på några ställen i dagsläget, bland annat i Umeå, Sverige.
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Teknisk mognad och framtidsspaning
Systemet testas idag på flera håll i Europa. I Eindhoven finns ett större system i
drift sedan december 2016, det hittills (överlägset) största i Europa. 43 st 18m
ledbussar från VDL används i ett system med ett flertal linjer och snabbladdning
sker på depå via pantograf för samtliga bussar eftersom depån är belägen centralt
nära järnvägsstationen där samtliga linjer vänder. Detta har varit en förutsättning
för att systemet ska fungera. Ett liknande system, samma tillverkare och
laddningsteknik, ska driftsättas i södra Amsterdam december 2017. Systemet blir
dock större med ca 100 st ledbussar.
Framöver kan 24m dubbelledbussar med snabbladdning bli en realitet eftersom
det finns företag som arbetar med att ta fram sådana. Tekniken är också under
ständig utveckling och högre laddningseffekter kan bli standard inom ett par år.
Främst kommer detta medföra kortare laddningstider men begränsningen i
linjelängd, ca 15 km enligt dagens rekommendationer, kommer troligtvis inte att
höjas nämnvärt under de kommande åren. Detta eftersom en längre körsträcka
kräver mer lagrad energi, och eftersom hög laddningseffekt och hög
energilagringskapacitet kräver olika dimensionering av batteritekniken kommer
det att innebära längre laddningstider, vilket inte är önskvärt med detta system
då det påverkar omloppstiden. Valet av batteriteknik blir således längre
körsträcka med längre laddningstid eller kortare körsträcka med kortare
laddningstid, och det finns inga indikationer på att detta kommer ändras under de
kommande åren.

Figur 3-4

Tilläggsladdad batteribuss som snabbladdas vid ändhållplats på linje 55 i Göteborg. Foto: PG
Andersson

Figur 3-5

Snabbladdade batteribussar. T.v. 18m ledbuss i Eindhoven. Konduktiv laddning. Tillverkare
VDL/Heliox.
T.h. 12m standardbuss i Berlin. Induktiv laddning. Tillverkare Solaris/Bombardier.
Foto: Hannes Englesson.
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Helelektrisk buss, trådbuss
En trådbuss är en helelektrisk buss som med hjälp av stänger monterade på
bussens tak hämtar energi från kontaktledningar i luften längs färdvägen. Den
tekniska utvecklingen, under de 100 år tekniken funits, har medfört nya
möjligheter för trådbussar och på senare tid har fler och fler trådbussar utrustats
med mindre batterier för att klara kortare sträckor utan kontaktledning. Det kan
t ex användas för att slippa komplicerade och estetiskt dåliga korsningspunkter,
för att köra kortare sträckor inom depån eller för att klara
strömavbrott/markarbeten på någon delsträcka utan driftsstörningar och med
fortsatt helelektrisk drift. Batterierna medför också en möjlighet att ta tillvara på
bromsenergi och således minska energiuttaget från elnätet, när inte återmatning
till ledningen kan utnyttjas av andra trådbussar.
Den kontinuerliga strömförsörjningen från kontaktledningen gör räckvidd till en
ickefråga och bussarna kan rulla utan avbrott för laddning eller tankning.
Trådbussens huvudsakliga nackdelar är höga investeringskostnader i
infrastruktur och fordon, bundenhet till infrastrukturen samt att ledningar i luften
kan anses oestetiskt.
Tabell 3-6 Styrkor och svagheter med trådbuss
Styrkor

Svagheter

+ Väl beprövat

- Hög investeringskostnad för infrastruktur och
fordon
- Ledningar i luften kan anses oestetiskt
- Konventionella trådbussar kan inte nyttjas
på linjer utan infrastruktur, viss begränsning i
flexibilitet

+ Helelektrisk drift utan avbrott för laddning
+ Alla befintliga busstorlekar finns tillgängliga
+ Energieffektivt
+ Inga lokala utsläpp från bussmotorn
+ Näst intill ingen klimatpåverkan i drift förutsatt
förnybar el
+ Låga bullernivåer
+ Hög driftsäkerhet med ny batteriteknik
+ Ledningar längs körvägen innebär en tydlig och
långsiktig satsning på ett kollektivtrafikstråk, s.k.
”spåreffekt”

Teknisk mognad och framtidsspaning
Trådbusstekniken är idag den mest beprövade och tillförlitliga tekniken för
elektrisk drift och det finns ett större antal system av varierande storlek i drift
världen över. I Europa finns idag ca 150 städer med trådbussystem omfattande
totalt ca 1 200 linjer och 11 000 fordon. Trådbussar finns i alla fordonsstorlekar
från 10m upp till 25m dubbelledbussar och medför således inga begränsningar i
fordonsvalet. Någon större teknisk utveckling för konventionella trådbussar
behövs sannolikt inte då tekniken är mogen. Reservbatterierna kan däremot bli
bättre men detta är av marginell betydelse. Däremot kan nya tekniker kombineras
med trådbussystem. Ett exempel är så kallad IMC (In-Motion-Charging), d.v.s.
batteribussar som laddas via kontaktledning under färd för att därefter köra med
batteridrift på sträckor/linjer utan kontaktledning. Detta beskrivs närmre i nästa
kapitel. Ett annat exempel är trådbussar med batterier och bränsleceller. Nyligen
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beställdes tio sådana bussar till Riga, Lettland. Bussarna, 18m ledbussar, ska dels
trafikera trådbusslinjer med ström från kontaktledning och dels andra kortare
linjer med batteridrift och laddning med vätgasdrivna bränsleceller. Bussarna
tillverkas av Solaris och ska levereras vid årsskiftet 2017–2018.

Figur 3-6

Trådbussar på linje 2 i Bergen, vid hållplats Stadsporten. Foto: Sebastian Fält

Helelektrisk buss, laddning under färd
Den snabba tekniska utvecklingen på batterisidan har som tidigare nämnts
möjliggjort nya busskoncept som nyttjar trådinfrastruktur. Genom konceptet
IMC (In-Motion-Charging) kan batteribussar försedda med stänger köras som
trådbussar under kontaktledning och samtidigt ladda batteriet. Därefter kan
fordonen köra på batteridrift utan kontaktledning för att sedermera ladda
batterierna på nytt när det åter finns kontaktledning att tillgå. I praktiken innebär
detta ett system med tilläggsladdade batteribussar som inte behöver pauser för
att ladda batterierna. Genom att exempelvis etablera trådbussinfrastruktur på en
sträcka som trafikeras av många busslinjer kan de olika linjerna trafikeras med
batteribussar som samnyttjar trådinfrastrukturen för att ladda batterierna. Således
finns potential att elektrifiera flera linjer med ett relativt litet behov av
trådinfrastruktur.
En tillverkare som arbetar mycket med IMC-teknik är Kiepe, som tagit fram
generella riktlinjer för hur mycket infrastruktur som behövs i förhållande till
linjens längd. Riktvärden varierar beroende på fordonstyp och medelhastighet
och är framtagna med förutsättningen att körvägen är utan nivåskillnader.
Exempelvis krävs det enligt riktlinjerna att 20 % av busslinjen har kontaktledning
om den trafikeras av 12m standardbussar med en medelhastighet på 30 km/h.
Motsvarande andel är ca 35 % för 18m ledbussar och 50 % för 24m
dubbelledbussar. Riktlinjerna ska endast ses som indikationer för om det är
möjligt med IMC-drift och det krävs alltid detaljerad dimensionering för att ge
säkra svar.
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Tabell 3-7 Styrkor och svagheter med IMC
Styrkor

Svagheter

+ Flexibelt system

- Hög investeringskostnad för fordon
- Ledningar i luften kan anses oestetiskt men
behovet av kontaktledning reduceras
- Behöver delsträckor med kontaktledning,
viss begränsning i flexibilitet för fordonen

+ Helelektrisk drift utan avbrott för laddning
+ Bygger delvis på välbeprövad och mogen teknik
+ Energieffektivt
+ Inga lokala utsläpp från bussmotorn
+ Näst intill ingen klimatpåverkan i drift förutsatt
förnybar el
+ Låga bullernivåer
+ Kombinerar styrkorna från flera tekniker för
helelektrisk drift
+ Lägre investeringskostnad för infrastruktur jämfört
med konventionella trådbussystem

Teknisk mognad och framtidsspaning
Flera städer med befintligt trådbussnät planerar, eller har redan genomfört,
linjeförlängningar och nya linjer utan kontaktledning som istället trafikeras med
IMC-bussar. Exempel på driftsatta system är Landskrona, Sverige (en 12m
standardbuss) och Esslingen, Tyskland (fyra 18m ledbussar). En förbättrad
batteriteknik kan på sikt möjliggöra längre sträckor utan kontaktledning men
samtidigt måste batterierna hinna laddas igen och således finns det samma
begränsning som för tilläggsladdade bussar, en längre räckvidd hjälper inte om
det inte finns tid (och sträcka i detta fall) att ladda upp batterierna igen.
Laddeffekten är normalt 150 kW.

Figur 3-7

IMC-buss i Esslingen med nedfällda trolleystänger och körning på batteri.
Foto: PG Andersson
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3.3 Relevans för Kronoberg
Vilka av de ovanstående teknikerna och drivmedlen kan vara aktuella för trafiken
i Region Kronoberg? Nedan för vi ett resonemang uppdelat på regionbusstrafik
och stadsbusstrafik.

Regionbusstrafik
För regionbusstrafiken kan konstateras att alla de presenterade biodrivmedlen biogas, RME/FAME och HVO – är aktuella och intressanta att studera effekterna
av. Beräkningarna presenteras i kapitel 4.
Det kan dock fastställas att strukturen på landsbygden gör att en elektrifiering av
regionbusstrafiken inte bedöms vara aktuell för kommande trafikperiod.
Detsamma gäller hybriddrift eftersom landsbyggdstrafik karaktäriseras av
relativt jämn hastighet med få stopp och start. Hybriddriften bedöms därmed inte
kunna nyttjas på ett gynsamt sätt.

Stadstrafiken i Växjö
När det gäller stadstrafik är alla de ovan nämnda biodrivmedlen aktuella, men
även el- och hybridtekniken. I kapitel 4 presenteras effekterna av biodrivmedlen
biogas, RME och HVO samt hybridteknik för stadsbusstrafiken. I kapitel 5
presenteras en mer detaljerad studie av vilka möjligheter till elektrifiering av
stadstrafiken i Växjö som finns samt vilka konsekvenser det får.
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4. Analys: Möjligheter till, och effekter av,
olika drivmedel och driftstekniker för
stads- och regionbusstrafiken

Effektberäkningar genomförs för både stads- och regionbusstrafiken gällande
skifte från dagens tekniker och drivmedel till fordon som körs med HVO, RME
eller biogas. För stadsbusstrafiken studeras även två scenarier där dagens
fordon ersätts med dieselhybrider (HVO respektive RME). Utgångspunkten
(jämförelsealternativet, JA) är dagens trafikering och fordonssammansättning i
Kronoberg och de effekter som studeras är kostnader, energianvändning samt
miljö- och klimatpåverkan. Samma fordonssammansättning förutsätts för de
olika scenarierna, undantaget gasdrift i regional trafik där befintliga
dubbeldäckare måste ersättas med boggibussar eftersom dubbeldäckare idag
inte finns tillgängliga med gasdrift. Avseende lokala utsläpp ska det beaktas att
nuläget utgår från en flotta med nästan enbart bussar med utsläppsklass Euro V
/ EEV. För de olika scenarierna förutsätts nya bussar med utsläppsklass Euro
VI, vilket är av stor betydelse i detta avseende.

4.1 Energianvändning samt miljö- och klimatpåverkan för
dagens fordonssammansättning
Majoriteten av dagens bussar, >95 %, uppnår kraven enligt Euro V / EEV och
resterande bussar uppnår krav enligt antingen Euro IV eller Euro VI. Eftersom
det är en klar majoritet Euro V / EEV bussar förenklas effektberäkningarna
genom ett antagande att samtliga bussar lyder under Euro V / EEV.
Följande koldioxidutsläppsvärden och koldioxidreduktion för respektive
drivmedel har använts i beräkningarna. Värdena avser Well-to-Wheel, WTW5.
Tabell 4-1 Koldioxidutsläpp och reduktioonsfaktor för olika driftstekniker.

Driftsteknik

5

g CO2ekv/kWh

CO2-reduktion

Diesel

320

HVO

70

-78 %

RME (biodiesel)

92

-71 %

Biogas (avfall)

40

-88 %

Well to Wheel innebär att utsläppen ifrån bränslets hela livscykel tas med i analysen.
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Eftersom typ av trafik och typ av bussar varierar mellan linjer och inom de olika
avtalsområdena samt att bussars energianvändning varierar beroende på faktorer
som väder, förare, busstillverkare mm beräknas effekterna av olika driftstekniker
utifrån schablonvärden. Trivector har i tidigare uppdrag erhållit driftsdata och
underlag för energianvändning i olika busstyper och med olika driftstekniker.
Denna kunskapsbank har tillsammans med driftsdata från trafiken i Kronoberg
(för att kalibrera efter lokala förutsättningar som t ex topografi) sammanställts
till ett antal grundläggande schablonvärden för energianvändningen i olika typer
av bussar. Schablonvärdena ligger till grund för bedömningen av de beräknade
effekterna.
Tabell 4-2 Använda värden avseende energiinnehåll i olika bränslen.

Driftsteknik

Snittvärden utifrån fordonssammansättning

Diesel

9,80 kWh/l

HVO

9,58 kWh/l

RME

9,15 kWh/l
9,67 kWh/Nm3

Biogas

Den tredje bedömningsgrunden är lokala utsläpp där värden för NOX och PM
(Euro V / EEV) är hämtade från fordonsdatabasen FRIDA. För Euro VI har mer
detaljerat underlag tagits fram utifrån två aktuella studier 6 avseende utsläpp i
Euro VI-bussar.
Tabell 4-3 Använda emissionsfaktorer för NOX och PM, Euro V / EEV och Euro VI.

Driftsteknik
Euro V / EEV

NOX (g/kWh) PM (mg/kWh)
2

15

Euro VI, Diesel/HVO/RME

0,34

3,2

Euro VI, Biogas

0,24

5,5

Euro VI, Hybrid Diesel/HVO/RME*

0,46

3,0

* Enligt använd indata ökar utsläppen av NOX per kWh med hybriddrift medan mängd partiklar minskar. I
underlaget går att läsa att hybridisering inte automatiskt medför minskade avgasemissioner med
hänvisning till att bland annat utformning av drivlinan påverkar hur hårt förbränningsmotorn måste jobba.
Dessa värden kan således te sig olika beroende på vilken hybridbuss som införskaffas. Använda värden är
ett uppskattat snitt baserat på tillgängligt underlag.

Dagens bränsleanvändning har hämtats för år 2016 och fördelar sig enligt
följande:




HVO – 5,1 %
RME/FAME – 94,4 %
Fossil Diesel – 0,5 %

Inkluderad stadsbusstrafik är enbart Växjö där samtliga fordon drivs med biogas.

6

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar. En rapport för Trafikverket. Rapport nr 157078.
Ecotraffic, 2015-05-11.
Busser, Euro VI og avgassutslipp - Status 2016/2017. Rapport 1540/2016. TØI, december 2016.
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Med dagens fordonssammansättning och trafikering uppgår energianvändning
och miljö- och klimatpåverkan enligt tabell nedan.
Tabell 4-4 Energianvändning och miljö- och klimatpåverkan med dagens fordonssammansättning.

km

kWh

CO2, ton

NOX, kg

PM, kg

Stadsbuss, Växjö

3 010 000

14 480 000

580

29 000

220

Regionbuss, hela länet

9 400 000

30 100 000

2 770

60 200

450

12 410 000

44 580 000

3 350

89 200

670

Totalt

4.2 Energianvändning samt miljö- och klimatpåverkan i
jämförelse med andra drifttekniker
Referensalternativet jämförs i detta kapitel med 5 scenarion, enligt följande:
1) Regionbusstrafik
Stadsbusstrafik

HVO
HVO

2) Regionsbusstrafik
Stadsbusstrafik

HVO
Hybriddrift med HVO

3) Regionbusstrafik
Stadsbusstrafik

RME
RME

4) Regionbusstrafik
Stadsbusstrafik

RME
Hybriddrift med RME

5) Regionbusstrafik
Stadsbusstrafik

Biogas
Biogas

Beräkningarna av utsläpp och energianvändning för respektive drivmedel
sammanställs som uppskattade effekter i diagram nedan. Effekterna beräknas
utifrån samma antal busskilometrar och bussvarianter gällande storlek som
referensalternativet. De nya fordonen antas uppfylla kraven ställda i Euro VI,
vilket påverkar de lokala utsläppen av NOX och PM.
Snittvärdena för energianvändning och emissioner för de olika driftsteknikerna
inom region- och stadsbusstrafik i Kronoberg baseras på Trivectors samlade
erfarenhet inom forskning och genomförda projekt i närtid kalibrerad mot
nuvarande energianvändning för busstrafiken i Kronoberg.
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Tabell 4-5 Uppskattad energianvändning per fordonskilometer för olika bränslen och drifttekniker med
samma fordonssammansättning som idag.

Driftsteknik

Snittvärden utifrån fordonssammansättning (kWh/km)

HVO/RME
-Regiontrafik
-Stadstrafik

3,4
3,6

Biogas
-Regiontrafik
-Stadstrafik

4,6
4,8

Hybrid, HVO/RME
-Stadstrafik

2,8

Som tabellen visar är energianvändningen som lägst då regionbusstrafiken drivs
på HVO eller RME samt att stadsbusstrafiken nyttjar hybriddrift med HVO eller
RME. Biogas ger en högre energianvändning.
Koldioxidutsläppen minskar för samtliga scenarier utom RME-drift. Det beror
på att RMEs utsläppsfaktor för koldioxid är högre än för HVO och biogas, som
en del av dagens busstrafik drivs med. Specifikt för stadsbusstrafiken ökar
koldioxidutsläppen för samtliga scenarier som innebär att driftsteknik byts, vilket
grundas i att biogas har den lägsta utsläppsfaktorn för koldioxid bland de
analyserade drivmedlen.
I och med att dagens busstrafik i regel uppfyller kraven för Euro V / EEV och att
bussarna inom scenarierna antas uppfylla kraven för Euro VI minskar utsläppen
av NOx och PM drastiskt. I efterföljande diagram presenteras regionbusstrafiken
med blåa staplar och de oranga staplarna motsvarar stadsbusstrafik med
hybriddrift. Prickade oranga områden tillkommer om hybriddrift inte nyttjas i
stadsbusstrafiken.
Vill vi minska energianvändningen skall ett system med HVO eller RME med
hybriddrift i stadstrafiken byggas upp. Lägst CO2-utsläpp ger en totalövergång
till biogas. Partiklar minskas bäst genom en övergång till HVO eller RME för
samtliga bussar.
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4.3 Driftsekonomi
Analysen avseende bedömda kostnader för respektive scenario bygger på
schablonvärden som Trivector tagit fram med hjälp av underlag och input från
tidigare uppdrag och efterforskning. Värdena har justerats efter dagens
prisnivåer. Erhållna resultat ger inga exakta svar men ger tydliga indikationer på
vilka ekonomiska effekter som erhålls vid val av olika driftstekniker och
drivmedel.
Nedan redogörs för vilka typer av kostnader som inkluderats i beräkningarna:






Avskrivningskostnad för fordon
Underhållskostnad för fordon
Förarkostnad
Drivmedelskostnad
Övriga kostnader7

För avskrivningskostnad antas en ränta på 2,5 % och en avskrivningstid på 10 år.
Följande busskostnader har använts för beräkningarna:
Tabell 4-6 Stadsbussar, klass I

Diesel

Gas

Dieselhybrid

standardbuss

2 100 000

2 600 000

3 300 000

ledbuss

2 900 000

3 400 000

4 500 000

Tabell 4-7 Regionbussar, klass II

Diesel

Gas

Standardbuss

3 000 000

3 500 000

Boggibuss

3 500 000

4 000 000

Dubbeldäckare

4 500 000

-

Drivmedelskostnaden baseras på följande priser8, exklusive moms:
Tabell 4-8 Använda bränslekostnader

Energikälla
Diesel

10,9

kr/liter

1,1 kr/kWh

HVO

11,0

kr/liter

1,1 kr/kWh

RME

11,0

kr/liter

1,2 kr/kWh

Biogas

13,7

kr/kg

1,1 kr/kWh

7

Kostnader som inte bedöms påverkas av valet av driftsteknik och drivmedel, t ex administration. Har
uppskattas som ett tillägg till övriga kostnader i nuläget på 20 %.
8 Drivmedelskostnaden har uppskattats med hjälp av nuvarande drivmedels- och energipriser i Sverige.
Underlag har hämtats från CircleK, E.ON, Energigas.se och OKQ8. Framtida drivmedelskostnader är
delvis beroende av förändringar i omvärlden samt politiska kommande beslut och således svåra att
uppskatta på rimlig grund. Ev rabatter som bussföretagen har är inte med, men dessa kan antas vara av
samma storlek oavsett bränsle.
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Uppskattad servicekostnad av fordon:






Diesel/HVO
RME
Gas
HVO-hybrid
RME-hybrid

0,45 kr/km
0,54 kr/km
0,55 kr/km
0,80 kr/km
0,89 kr/km

Förarkostnad:


350 kr/h

Årliga kostnader
Utifrån redovisat underlag har årliga kostnader beräknats med följande resultat:

Dagens driftstekniker och drivmedel
Tabell 4-9 Regionbusstrafiken

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

470 500 000

2,50%

10

53 760 000

Underhåll

5 030 000

Drivmedel

35 950 000

Förare

132 310 000

Övriga kostnader

45 410 000

Totalt

272 460 000

Tabell 4-10 Stadsbusstrafiken i Växjö

Investering
Fordon

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

101 000 000 2,50%

10

11 540 000

Underhåll

1 660 000

Drivmedel

15 280 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt

Sammantaget för allt trafik: 375 360 000 kronor per år
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HVO-drift för all busstrafik
Tabell 4-11 Regionbusstrafiken

Fordon

Investering ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

470 500 000 2,50%

10

53 760 000

Underhåll

4 230 000

Drivmedel

33 660 000

Förare

132 310 000

Övriga kostnader

45 410 000

Totalt

269 370 000

jämfört nuläge

-1%

Tabell 4-12 Stadsbusstrafiken i Växjö

Investering
Fordon

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

82 500 000 2,50%

10

9 430 000

Underhåll

1 360 000

Drivmedel

11 990 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt

97 200 000

jämfört nuläge

-6%

Sammantaget för allt trafik: 366 570 000 kronor per år (-2% jämfört nuläge)

HVO-hybriddrift för Växjö stadstrafik
Tabell 4-13 Stadsbusstrafiken i Växjö

Investering
Fordon

129 300 000

ränta avskrivningstid
2,50%

årlig kostnad

10

14 770 000

Underhåll

2 410 000

Drivmedel

9 560 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt
jämfört nuläge

Sammantaget för all trafik: 370 530 000 kronor per år (-1% jämfört nuläge)
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RME-drift för all busstrafik
Tabell 4-14 Regionbusstrafiken

Fordon

Investering

ränta

470 500 000

2,50%

avskrivningstid årlig kostnad
10

53 760 000

Underhåll

5 080 000

Drivmedel

36 050 000

Förare

132 310 000

Övriga kostnader

45 410 000

Totalt

272 610 000

jämfört nuläge

0%

Tabell 4-15 Stadsbusstrafiken i Växjö

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

82 500 000

2,50%

10

9 430 000

Underhåll

1 630 000

Drivmedel

12 850 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt

98 330 000

jämfört nuläge

-4%

Sammantaget för allt trafik: 370 940 000 kronor per år (-1% jämfört nuläge)

RME-hybriddrift för Växjö stadstrafik
Tabell 4-16 Stadsbusstrafiken i Växjö

Investering
Fordon

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

129 300 000 2,50%

10

14 770 000

Underhåll

2 680 000

Drivmedel

10 240 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt
jämfört nuläge

Sammantaget för allt trafik: 374 720 000 kronor per år (0% jämfört nuläge)
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Biogasdrift för all busstrafik
Tabell 4-17 Regionbusstrafiken

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

535 000 000

2,50%

10

61 130 000

Underhåll

5 170 000

Drivmedel

45 800 000

Förare

132 310 000

Övriga kostnader

45 410 000

Totalt

289 820 000

jämfört nuläge

6%

Tabell 4-18 Stadsbusstrafiken i Växjö

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

101 000 000

2,50%

10

11 540 000

Underhåll

1 660 000

Drivmedel

15 280 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 390 000

Totalt
jämfört nuläge

Sammantaget för allt trafik: 392 720 000 kronor per år (5% jämfört nuläge)

Totalt sett visar kostnadsberäkningarna att gasdrift medför högre kostnader
jämfört med biodieseldrift. En hybridiseing av stadstrafiken skiljer sig
kostnadsmässigt relativt lite jämfört med dagens gasdrift. RME-drift är något
dyrare än drift med HVO men tillgång på hållbar HVO är en osäkerhetsfaktor
som kan leda till kostnadsökningar för drivmedlet i framtiden.
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4.4 Samhällsekonomi och kundnytta
För den regionala busstrafiken bedöms samhällsekonomiska kostnader såväl
som kundnyttan vara av marginell betydelse avseende de möjliga alternativen.
Detta eftersom utsläpp och buller kvarstår oavsett val av biodrivmedel samt att
möjliga alternativ för regiontrafiken bedöms vara konventionella tekniker som
inte bidrar med ökad attraktivitet för resenärerna. Detta har av den anledningen
inte studerats närmare.
För Växjö stadstrafik är det av större relevans och de samhällsekonomiska
kostnaderna för avgasemissioner och buller, uppdelat på olika drivmedel och
driftstekniker, har beräknats med hjälp av nyckeltal från rapporten ”Stadsbussar
– Kunskapssammanställning Euro VI” (2015-05-18) som skrivits av Ecotraffic
på uppdrag av Trafikverket. I kunskapssammanställningen togs ASEK-värden
fram för tre olika städer; Kristianstad, Stockholm och Uppsala. I vårt arbete har
vi använt oss av nyckeltalen från Kristianstad, eftersom denna stad är den av de
tre städerna som mest liknar Växjö vad gäller trafikupplägg, befolkningsmängd
och yta.
I underlagsrapporten påpekas att det tyvärr inte finns någon uppdelning på buller
för de olika bussarna med konventionell förbränningsmotor pga. att
dataunderlaget inte tillät en sådan beräkning. När det gäller hybridbussarna har
beräkningar gjorts med antagandet att de 75% av tiden körs som en buss med
normal förbränningsmotor och resterande tid på enbart elmotor.
Tabell 4-19 Samhällsekonomiska miljökostnader för Växjö stadstrafik, uppdelat på drivmedel
Nyckeltal
(ASEK-Kristianstad)

Drivmedel

Växjö stadstrafik
(3 012 544 vagnkm/år)

Summa

Partiklar

NOx

Buller

Partiklar

NOx

Buller

Emissioner+
buller

[öre/km]

[öre/km]

[kr/km]

[kr/år]

[kr/år]

[kr/år]

[kr/år]

Diesel

1,1

4,2

3,6

33 138

126 527

10 845 158

11 004 823

FAME

1,1

4,2

3,6

33 138

126 527

10 845 158

11 004 823

Biogas

3,5

4,2

3,6

105 439

126 527

10 845 158

11 077 124

Hybrid

1,0

5,3

2,94

30 125

159 665

8 856 879

9 046 670

Vid en jämförelse av nyckelvärdena per utsläppskategori och följaktligen de
beräknade värdena för Växjö stadstrafik ser vi att buller med bred marginal har
den största påverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De andra utsläppen
bidrar med en marginell andel. Hybriddrift medför en ökad nytta till följd av
minskade bullernivåer medan övriga är mer eller mindre likvärdiga.
Kundnyttan bedöms vara av mindre vikt med avseende på de drivmedel och
driftstekniker som studerats i detta avsnitt. Hybriddrift kan med lägre
bullernivåer bidra med ökad attraktivitet men den stora kundnyttan bedöms
tillkomma vid övergång till helelektrisk drift. Detta behandlas i kapitel 5. Att
nyttja lokalt producerad biogas kan vara en viktig image-fråga men gasen
behöver inte nödvändigtvis nyttjas för stadsbusstrafiken.
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4.5 Tillgång/distribution av bränslen
Biogasen tankas idag på depån i Växjö där stadsbussarna och nuvarande
operatören Bergkvarabuss regionbussar, 20 till antalet, utgår ifrån. Gasen
transporteras dit via pipeline från produktionsanläggningen. Totalt sett
prducerades år 2016 14,5 GWh biogas, varpå 12 GWh förädlades till drivmedel.
Målsättningen för regionen är en produktion på 20 GWh och max. kapacitet på
befintlig anläggning är 21 GWh. Då den regionala busstrafiken uppskattas
förbruka ca 43,4 GWh biogas om samtliga bussar skulle bli gasdrivna kan den
lokala biogasproduktionen i Kronoberg inte täcka den regionala busstrafikens
behov. Om stadsbusstrafiken i Växjö skulle drivas med annat drivmedel kan det
vara ett alternativ att istället driva regionbussar med biogas. Med hänsyn till att
mängden är begränsad och att tankning sker på depån i Växjö kommer all
regionaltrafik inte kunna drivas med biogas utan det krävs då en kombination av
gasbussar och dieselbussar (med biodiesel) för den regionala trafiken alternativt
en satsning på fler tankställen med importerad biogas.
För RME och HVO bedöms tankningsmöjligheter inte medföra någon
begränsning. Däremot är tillgången på hållbar HVO, som tidigare nämnts, en
riskfaktor. Efterfrågan är starkt växande och HVO från restavfall och utan
palmolja är en bristvara. Vilka egenskaper, råvaror och ursprung HVO får ha är
en politisk fråga men HVO från annat än nordiskt restavfall har inte samma goda
klimategenskaper som använts i analyseran ovan.
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5. Tekniker och effekter av helelektrisk drift
för stadsbusstrafiken i Växjö

I följande kapitel utförs en fördjupad analys specifikt för elektrifiering av
stadsbusstrafiken i Växjö. Det undersöks vilka tekniker som är mest lämpliga och
hur helelektrisk drift presterar jämfört med dagens biogasdrift samt hybriddrift
avseende kostnader, klimat- och miljöegenskaper samt måluppfyllnad. Slutligen
redovisas också den totala effekten av helt elektrifierad stadstrafik inkluderat
den regionala trafikenn och jämfört med de varianter som presenterats i kapitel
4. Studien redogör för vad som krävs för att bibehålla dagens trafik och beaktar
inte eventuella omläggningar av utbudet för att optimera efter elektrisk drift,
vilket sannolikt är nödvändigt för att få ett effektivt system.

5.1 Lämpliga tekniker för elektrifiering
Vilka tekniker som kan vara lämpliga analyseras utifrån dagens trafikutbud,
presenterat närmre i Kapitel 2, samt tillgängliga driftstekniker, presenterat
närmre i kapitel 3.2. Växjö stadsbussnät samt en analys av dagens bussomlopp
och uppskattade linjelängder ligger till grund för bedömningen om lämpliga
elbusstekniker och presenteras härefter.

Figur 5-1

Växjös stadsbussnät, undantaget industrilinjerna 12 och 15.
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Tabell 5-1 Analys av dagens bussomlopp utifrån befintliga tidtabeller

Linje

Körtid 1

Körtid 2

reglertid

omlopp

Maximal turtäthet fordon

1*

41

39

0

80

10

8+1**

2

30

0

0

30

15

2

3*

25

30

5

60

10

6

4*

45

40

5

90

15

6

5*

40

40

0

80

20

4

6

30

0

0

30

15

2

7

17

17

2

36

12

3

8

25

25

10

60

30

2

9

18

18

4

40

40

1

12

0

1

15

0

1

* Linjer som delvis trafikeras med ledbussar
** Ett extra fordon krävs för turerna till Kronoberg

Tabell 5-2 Linjelängder exklusive industrilinjerna 12 och 15

Linje

Uppskattad Linjelängd (km)

1

15,1

2*

9,3

3

8,7

4

17

5

14,5

6*

9,3

7

7

8

11,4

9

7,7

* Ringlinjer

En utgångspunkt i genomförd analys är att inte blanda för många olika tekniker
inom stadsbussavtalet. Som en första avgränsning bedöms dagens trafikering,
standarbussar med ledbussförstärkning på ett par linjer och överlag
förhållandevis gles turtät, inte motivera en etablering av trådbusslinjer. Inte heller
IMC bedöms vara ett bra alternativ eftersom det inte finns en enskild sträcka med
tillräcklig längd där flertalet linjer går. De tekniker som initialt bedöms vara
aktuella är depåladdade batteribussar samt bussar med tilläggsladdning vid
ändhållplats.
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Depåladdade batteribussar
För depåladdade batteribussar utgår analysen från en räckvidd enligt worst case,
det vill säga tuffast möjliga driftsförhållanden. Utifrån de räckvidder som utlovas
av tillverkarna idag, samt de resultat från testprojekt som funnits tillgängliga
uppskattas räckvidden för depåladdade batteribussar i ett worst case till följande:
12m standardbuss 200 km9
18m ledbuss
120 km
Som nämnts i kapitel 3.2 kan en viss prestandaförbättring förväntas under de
kommande åren men osäkerheten är stor, vilket också till viss del gäller för
räckvidden i dagens batteribussar. Av den anledningen bedöms det vara rimligt
att utgå från dagens teknik vid bedömning av teknikval för trafikstart 2023.
Bussarna måste fungera under alla förhållanden och i och med att bedömningen
görs utifrån dagens förutsättningar tas det höjd för de osäkerheter som finns. Ett
annat sätt att öka räckvidden är att förse bussarna med dieselvärmare. Detta kan
vara nödvändigt för att uppnå 200 km räckvidd i worst case men detaljerad
projektering erfordras för att erhålla säkra svar. Studien beaktar inte eventuell
uppvärmning med biodiesel.



Detaljerade omloppsplaner för dagens trafik har inte varit tillgängliga i denna
studie. Antalet extrabussar till följd av depåladdning har av den anledningen
uppskattats utifrån antalet fordon och omlopp i dagsläget för respektive linje
separat. Detta har genomförts manuellt genom att studera dagens tidtabeller och
baseras således på uppskattningar av möjliga omlopp för depåladdade bussar.
Effekterna av att samköra fordonen på flera linjer, samt att optimera omloppen
med hänsyn till räckvidd och laddningstid, har inte har kunnat beaktas och
behovet av extrafordon kan därav vara något överskattat i analysen.
Tabell 5-3 Uppskattat antal extrafordon per linje till följd av batteribussar med depåladdning

Linje

Antal
bussar idag

Ordinarie
omlopp per dag

Omlopp per
buss och dag

Omlopp på en
laddning

Behov av
extrabussar

1

8 (+1)

76

8,5

7

3

2

2

54

27

21

1

3

6

81

13,5

11

3

4

6

52

9

6

3

5

4

52

13

6

4

6

2

51

25,5

21

1

7

3

68

23

14

2

8

2

29

14,5

8

2

9

1

25

25

12

1

12

1

-

0

15

1

-

0

Totalt

37

* En optimering som borde vara möjlig är att merutnyttja fordonen som går på linje 12 och 15 och därmed minska
behovet av extrafordon till 18 st.
9

Erfarenheter från Ängelholm visar på så lågt värde som 160 km. Vi har dock valt 200 km baserat på att nästa
generations fordon bör vara bättre optimerade.

Trivector Traffic  Åldermansgatan 13  SE-227 64 Lund / Sweden
Telefon: +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se

20*

44
Trivector Traffic

Tilläggsladdning vid ändhållplats
En satsning på helelektriska bussar med tilläggsladdning vid ändhållplats
erfordrar en relativt tät trafikering för att motivera en satsning på
laddningsinfrastruktur längs linjen. Därtill är ringlinjer generellt dåligt lämpade
eftersom ändhållplatser saknas samt att konceptet i sig inte tillåter någon längre
reglertid på något stopp längs linjen. Av den anledning kan följande linjer utan
djupare analys avfärdas som lämpliga för snabbladdning vid ändhållplats:







Linje 2
Linje 6
Linje 8
Linje 9
Linje 12
Linje 15

För resterande linjer görs en bedömning av vilken effekt ett införande av
tilläggsladdade elbussar skulle medföra. Följande förutsättningar har använts
utöver tidigare presenterad indata:





Energianvändning 12m buss, worst case
Energianvändning 18m buss, worst case
Laddningseffekt
18m ledbuss är dimensionerande för linje
 1
 3
 4
 5

2 kWh/km
3 kWh/km
450 kW

Tabell 5-4 Uppskattat antal extrafordon och ny omloppstid till följd av snabbladdade bussar

Linje

Antal bussar
idag

Omlopptstid
idag

Ny omloppstid
med laddning

Behov av
extrabussar

1

8 (+1)

80

92

2

3

6

60

64

1

4*

6

90

100

1

5

4

80

94

1

7

3

36

42

1

Totalt

28

6

* Ena sträckan på linje 4 är ca 17 km lång, d.v.s. längre än de 15 km som generellt bedöms som lämpligt
för tilläggsladdade bussar. Linjen behöver därav detaljstuderas i samverkan med leverantör för att
avgöra om en elektrifiering med tilläggsladdade elbussar är möjligt.
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Bäst lämpade elbussteknik
Generellt är dagens trafikutbud väl anpassat och optimerat efter drift med
konventionella fordon och reglertider är generellt mycket korta. En etablering av
elektriska fordon kommer att medföra ett ökat fordonsbehov men behovet av
extrafordon kan minskas om linjer, turer och omlopp optimeras med hänsyn till
helelektrisk drift. En sådan fördjupad analys av linjenätet ligger utanför ramen
för detta uppdrag men rekommenderas vid en önskan om större etablering av
helelektriska fordon för stadstrafiken i Växjö.
Att trafikera samtliga stadsbusslinjer i Växjö med antingen endast depåladdade
bussar eller endast tilläggsladdade bussar bedöms vara fullt möjligt. Fördelen är
att endast hantera en elbussteknik inom stadsbussavtalet, vilket kan vara
fördelaktigt, men samtidigt skulle detta medföra ett oeffektivt system eftersom
linjerna är av olika karaktär. Med endast depåladdning skulle behovet av
extrafordon bli väldigt stort, vilket medför högre investeringskostnader och kan
innebära utrymmesproblem på depån. Som synes i Tabell 5-3 uppskattas antalet
extrafordon till 18-20 stycken med endast depåladdning för hela
stadsbusstrafiken. Även effektbehovet till depån för att klara laddning kan bli en
utmaning men detta kan åtminstone delvis hanteras med anpassade
laddningsscheman. Detta kan dock i sin tur öka personalbehovet på depån. Både
utrymme och effektbehov på depån är aspekter som oavsett teknikval behöver
beaktas vid införande av elbussar men endast depåladdning bedöms vara det som
ger störst utmaning. Med enbart tilläggsladdning skulle det krävas en mindre
utökning av antalet bussar men en större etablering av laddningsinfrastruktur som
till stor del skulle underutnyttjas på de glesare trafikerade linjerna. Det förbereds
inte för möjlighet att ladda elbussar vid nya resecentrum.
Utifrån erhållna resultat i denna studie bedöms den optimala lösningen för en
elektrifiering av Växjö stadstrafik vara en kombination av depåladdade bussar
och bussar med snabbladdning vid ändhållplatserna.
För linjerna med högst resande och därmed hög turtäthet, linje 1, 3, 4 och 5 som
också delvis trafikeras med ledbussar, bedöms ändhållplatsladdning vara bästa
lösningen eftersom infrastrukturen får en relativt hög nyttjandegrad och
fordonsbehovet kan hållas nere. Uppskattningsvis behövs fem extrafordon med
tilläggsladdning istället för 13 extrafordon med depåladdning för de fyra linjerna.
Marknaden för depåladdade ledbussar är idag omogen med få tillgängliga
alternativ och relativt korta och osäkra räckvidder för de fordon som finns på
marknaden. Det finns därav också en fördel att nyttja tilläggsladdning på linjer
som trafikeras med ledbussar.
Med tilläggsladdning utan justeringar av dagens linjeupplägg skulle linje 4
behöva en extra laddstolpe till följd av att linjens ena ände har två olika
ändhållplatser. Även linje 1 kan behöva en extra stolpe av samma anledning men
det är endast ett fåtal turer som har en annan ändhållplats och alternativa
lösningar kan vara möjligt. Det behöver avgöras med detaljerad dimensionering
inför ett införande av snabbladdningsteknik på linjen.
Övriga linjer bedöms vara bättre lämpade för depåladdade batteribussar eftersom
behovet av extrafordon bedöms vara relativt lågt och eftersom dagens turutbud
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inte anses motivera en etablering av laddningsinfrastruktur. De båda ringlinjerna
är svåra att tilläggsladda då de inte har någon ändstation med längre regleringstid.

Följande lösning föreslås för helt elektrifierad stadsbusstrafik:
Tabell 5-5 Lämpliga elbusstekniker för Växjö stadsbusslinjer

Linje

Teknik

Antal bussar
(varav ledbussar)

Antal laddstolpar

1

Snabbladdning

11

3

2

Depåladdning

3

-

3

Snabbladdning

7

2

4*

Snabbladdning

7

3

5

Snabbladdning

5

2

6

Depåladdning

3

-

7

Depåladdning

5

-

8

Depåladdning

4

-

9

Depåladdning

2

-

12

Depåladdning

1

-

15

Depåladdning

1

-

49 (8)

10

Totalt

* Ena sträckan på linje 4 är ca 17 km lång, d.v.s. längre än de 15 km som generellt bedöms som lämpligt
för tilläggsladdade bussar. Linjen behöver därav detaljstuderas i samverkan med leverantör för att
avgöra om en elektrifiering med tilläggsladdade elbussar är möjligt.

Många leverantörer erbjuder såväl depåladdade bussar som tilläggsladdade
bussar vilket gör att många komponenter kan vara de samma i de båda
typerna av bussar. Störst skilland utgörs av batterierna som inte kan vara av
samma typ.
Efterföljande jämförelser grundar sig på ovan presenterade förslag på
fördelning av elektriska busstekniker och behov av fordon samt
infrastruktur.
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5.2 Driftsekonomi
Jämförelsealternativ
Uppskattad kostnadsbild för dagens biogasdrift samt hybriddrift med biodiesel
(detaljer återfinns i kapitel 4.3).
Tabell 5-6 Kostnad för dagens biogasdrift

Investering ränta avskrivningstid
Fordon

101 000 000 2,50%

10

årlig kostnad
11 540 000

Underhåll

1 660 000

Drivmedel

15 280 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt

102 900 000

Tabell 5-7 Kostnad för drift med HVO-drivna hybridbussar

Investering ränta
Fordon

avskrivningstid årlig kostnad

129 300 000 2,50%

10

14 770 000

Underhåll

2 410 000

Drivmedel

9 560 000

Förare

57 270 000

Övriga kostnader

17 150 000

Totalt

101 160 000

Tabell 5-8 Kostnad för drift med RME-drivna hybridbussar

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

129 300 000

2,50%

10

14 770 000

Underhåll

2 680 000

Drivmedel

10 240 000

Förare

57 270 000

Övriga
kostnader

17 150 000

Totalt
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Använt underlag för helelektrisk drift10
Investeringskostnad11, buss:



12m standardbuss
18m ledbuss

4 800 000 kr
6 000 000 kr

Investeringskostnad, infrastruktur:


Laddstolpe12

3 000 000 kr

Underhållskostnad elbuss:


0,35 kr/km

Underhållskostnad laddstolpe:


20 000 kr per stolpe och år

Engångskostnad, utbildning till följd av ny teknik:


2 000 000 kr

(fördelas i beräkningarna på 10 år)

Förarkostnad är 350 kr/h precis som i tidigare beräkningar men för elektriska
bussar har ett nytt värde för årliga timmar uppskattats till följd av att elbussar
erfordrar extratid för laddning. För tilläggsladdade bussar utgår det nya värdet
från beräknad ny omloppstid, se Tabell 5-4, och för depåladdade bussar antas en
timme extra per buss och dag för att köra till och från depån för att ladda,
undantaget de två bussar som trafikerar linje 12 och 15. Det tillkommer också
uppskattningsvis 6 km extra tomkörning per dag och buss för att ta sig till och
från depån för laddning.
Utförda beräkningar bygger på antagandet att en batteribuss kan nyttjas, och
skrivas av på, 20 år med en reinvestering i form av byte av interiör och batteri.
Detta eftersom en helelektrisk drivlina slits mindre än en konventionell mekanisk
drivlina med förbränningsmotor samt att det är mindre vibrationer i en elektrisk
buss som gör att den mekaniska delen håller längre. Hur detta kan hanteras med
gällande avtalstider på 10 år måste studeras mer i detalj.
Reinvesteringskostnaden är, främst avseende framtida batterikostnad, osäker
men har uppskattats till en miljon kronor per buss.

10

Schablonkostnader utifrån tidigare studier och av Trivector erhållet underlag.
Kostnader för depåladdare (kabelansluten) ingår i busspriset.
12 Kostnad per stolpe inklusive anläggning, nätanslutning m.m. Priset varierar beroende på var stolparna
placeras, laddeffekt, tillverkare m.m. Enligt erhållet underlag från en tillverkare kan priset per stolpe variera
mellan 1,7-2,7 Mkr. Därtill kostar en nätanslutning ca 4-500 000 kr.
11
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Kostnad för elbussalternativ
En elbusslösning skulle med ovanstående förutsättningar, dvs ett icke helt
optimerat busslinjenät, medföra följande:
Tabell 5-9 Uppskattad årlig kostnad för helelektrisk drift enligt framtaget förslag för elektrifiering

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

244 800 000

2,50%

20

15 700 000

Infrastruktur

30 000 000

2,50%

20

1 920 000

Reinvest, fordon

49 000 000

2,50%

20

3 140 000

Fordon

Underhåll, fordon

1 070 000

Underhåll,
infrastruktur

200 000

Drivmedel

4 330 000

Förare

63 320 000

Utbildning

2 000 000

Övriga kostnader
Totalt

200 000
17 150 000
107 030 000

Jämfört nuläge
(biogas)

+4 130 000 (+4%)

Jämfört HVO-hybrid

+5 870 000 (+6%)

Jämfört RME-hybrid

+4 920 000 (+5%)

Ovanstående beräkningar förutsätter som tidigare nämnts en avskrivningstid på
20 år för elektriska bussar med tillhörande infrastruktur. Med kortare
avskrivningstid blir den årliga kostnaden högre för ett helelektriskt alternativ.
Utförda beräkningar beaktar inte eventuell stödfinansiering för elektrifiering av
busstrafiken. I dagsläget finns det flera sådanan möjligheter men befintliga stöd
är tidsbestämda och hur stöden ser ut för 2020 och framåt är idag oklart.






Elbusspremie
 Riktar sig i första hand till regionala kollektivtrafikmyndigheter och
erbjuder stöd på 200 -700 tusen kr per helelektrisk buss beroende på
bussens passagerarkapacitet.
Klimatklivet
 Kan erbjuda stöd för etablering av laddningsinfrastruktur. För de
projekt som hittills har erhållit stöd har klimatklivet i genomsnitt
svarat för 43% av kostnaden.
Stadsmiljöavtal
 Kan ge stöd för laddningsinfrastruktur till elbussar om det ingår i en
större paketlösning med andra kollektivtrafik anläggningar,
exempelvis hållplatser eller bussgator. Senaste ansökningsperioden
för stadsmiljöavtal är avslutad och det finns i nuläget inget beslut om
ytterligare ansökningsomgångar.
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5.3 Samhällsekonomiska effekter och kundnytta
På samma sätt som redogörs för i kapitel 4.4 jämförs här helelektrisk drift med
dagens biogasdrift och hybriddrift för stadstrafiken i Växjö med följande resultat:
Tabell 5-10 Samhällsekonomiska miljökostnader för Växjö stadstrafik, eldrift jämfört biogasdrift
Drivmedel

Nyckeltal
(ASEK-Kristianstad)
Partiklar

NOx

Buller

Växjö stadstrafik
(3 012 544 vagnkm/år)
Partiklar

NOx

Summa
Buller

Emissioner+
buller

[öre/km]

[öre/km]

[kr/km]

[kr/år]

[kr/år]

[kr/år]

[kr/år]

Biogas

3,5

4,2

3,6

105 439

126 527

10 845 158

11 077 124

Hybrid

1

5,3

2,94

30 125

159 665

8 856 879

9 046 670

Elbuss

0

0

0,97

0

0

2 922 168

2 922 168
(-74% jmf biogas)
(-68% jmf hybrid)

Kundnyttan med elektrisk drift är svår att kvantifiera i kronor och ören. Däremot
har uppföljning från tidigare elbussprojekt, exempelvis linje 55 i Göteborg
(ElectriCity) visat att bussarna uppskattas av passagerare. Eldrift med låga
bullernivåer och utsläppsfria motorer upplevs av många som modernt och
miljömedvetet och ökar därmed attraktiviteten, vilket kan locka nya resenärer till
kollektivtrafiken. Medvetenheten hos allmännheten om klimat- och miljöfrågor
blir allt större och frågan blir generellt allt viktigare även för gemeneman.
Elbussar kan också i förlängningen komma närmre bostäder och målpunkter
eftersom bullernivåerna är låga, vilket på sikt kan ge ökad service för kunderna.
Den årliga samhällsnyttan med eldrift kontra biogasdrift uppskattas till 8,2 Mkr,
vilket kan jämföras med den uppskattade merkostnaden för drift och inköp på
4,1 Mkr i ett icke optimerat system och utan stödfinansiering. Motsvarande
jämförelse mot hybriddrift med biodiesel ger en årlig samhällsekonomisk
besparing på 6,1 Mkr i kontrast till en uppskattad årlig merkostnad för drift och
inköp på 4,9-5,9 Mkr i ett icke optimerat system och utan stödfinansiering. Ur
ett samhälssnyttoperspektiv ser en övergång till eldrift ut att vara försvarbar.
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5.4 Miljöeffekter och måluppfyllnad
Ingångsvärden för biogasdrift och hybriddrift återfinns i kapitel 4. För eldrift
antas en medelenergianvändning på 1,42 kWh/km (-60% jämfört diesel).
Värdet13 för CO2-utsläpp som använts är 10 g CO2ekv/kWh.
Tabell 5-11 Energianvändning och miljö- och klimatpåverkan med el jämfört biogas i Växjö stadstrafik

km

kWh

CO2, ton

NOX, kg

PM, kg

Biogasdrift*

3 010 000

14 480 000

580

3 480

80

Hybriddrift, HVO

3 010 000

8 550 000

600

3 930

30

Hybriddrift, RME

3 010 000

8 550 000

790

3 930

30

Eldrift

3 040 000

4 330 000

40

0

0

Eldrift jmf biogasdrift

+1%

-70%

-93%

-100%

-100%

Eldrift jmf hybriddrift,
HVO

+1%

-49%

-93%

-100%

-100%

Eldrift jmf hybriddrift,
RME

+1%

-49%

-94%

-100%

-100%

* Förutsatt Euro VI fordon

Relaterat till målsättningen för busstrafiken i Kronoberg (kapitel 2.1) så uppfylls
målsättningen för lokala utsläpp med utsläppsstandard Euro VI, oavsett
drivmedelsval. Eldrift förbättrar situationen men är inte nödvändigt för
måluppfyllnad. En av eldriftens stora styrkor, tilika gasdriftens största svaghet,
är energianvändning. Här gör eldrift stor skillnad för måluppfyllnaden. Även
gentemot hybriddrift medför helelektrisk drift stora fördelar i detta avseende.
Eftersom målet för energianvändning är formulerat per personkilmoter beror
måluppfyllnad på resandeutvecklingen och vilken trängsel som accepteras i
bussarna.
Ett optimerat elbusslinjenät kan leda till att de extra bussarna kan utnyttjas för att
skapa en något tätare trafikering som i sin tur ökar attraktiviteten. Elbussarnas
låga energianvändning gör att en minskad trängsel, som är attraktiv för resenären,
klarar målen för energianvändning per personkilometer. Elbussar kan således
indirekt bidra till en ökad attraktivitet.

13

Värde för CO2-utsläpp från förnybar el ur ett well-to-wheel perspektiv. Värdet baseras på 50% vindkraft och
50% vattenkraft med grundvärden från Miljöfaktaboken, Värmeforsk 2011.
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5.5 Total effekt med elektrifierad stadsbusstrafik
I följande kapitel jämförs den totala effekten för regionens linjebusstrafik där
regionbuss körs med olika bränslen samt helelektrisk drift för Växjös stadstrafik.
Värdena jämförs med resultaten för alternativ som tidigare presenterats i kapitel
4.2 samt referensalternativet som motsvarar dagens situation (nedre bilden
under respektive rubrik).

Årlig energianvändning

Som synes gör elektrifierad stadsbusstrafik en betydande skillnad på totalen
avseende energianvändning. I scenariot med högst energianvändning,
biogasdrift, skulle en elektrifiering av stadsbusstrafiken minska
energianvändningen med ca 17 %. Jämfört med biodiesel och hybridbussar i
stadstrafik skulle en elektrifiering av stadsbusstrafiken istället minska
energianvändningen med ca 11 %.
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Årliga CO2-utsläpp

CO2-utsläppen reduceras påtagligt med en elektrifiering av stadsbusstrafiken
även sett till all busstrafik. Förutsatt nyttjande av förnybar elektricitet.
Jämfört med endast dieseldrift med RME i tankarna, som ger de högsta
utsläppen av de studerade alternativen, skulle en elektrifiering av
stadsbusstrafiken sänka utsläppen med ca 25 %. I ett scenario med endast
biogasdrift skulle en elektrifiering av stadsbusstrafiken innebära en
utsläppsreduktion motsvarande ca 23 %.
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Årliga utsläpp av kväveoxider, NOX

Lokala utsläpp från motorn försvinner med helelektrisk drift och
stadsbusstrafikens utsläpp blir således noll i denna jämförelse. För utsläpp
av kväveoxider motsvarar det en reduktion på omkring 25 % oavsett
driftstekniksval i övrigt.
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Årliga utsläpp av partiklar, PM

Lokala utsläpp från motorn försvinner med helelektrisk drift och
stadsbusstrafikens utsläpp blir således noll i denna jämförelse. För utsläpp
av partiklar motsvarar det en reduktion på ca 20-25 % beroende på vilken
driftsteknik det jämförs mot. Den högre reduktionen gäller i scenariot med
biogas som släpper ut något mer partiklar än biodiesel.
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6. Slutsats och diskussion

För måluppfyllnad avseende lokala utsläpp spelar teknikval mindre roll eftersom
målen uppfylls med utsläppsstandard Euro VI, oavsett val av bränsle. För mål
om energianvändning medför helelektrisk drift bäst förutsättningar medan
gasdrift ger de sämsta förutsättningarna. Huruvida målen kan nås med en stor
andel gasdrift är svårt att avgöra eftersom målet är formulerat per
personkilometer. Underlag för personkilometer i dagsläget har inte varit
tillgängligt i arbetet med denna studie och osäkerehten är stor avseende framtida
antal personkilometer.
Drift med biodiesel medför idag de lägsta årliga kostnaderna och fortsatt drift
med RME och/eller HVO är aktuellt för den regionala trafiken. Det ska dock
observeras att tillgången på HVO med hög klimatprestanda är mycket begränsad
i dagsläget. Det medför en risk att tillgänglig HVO i framtiden har betydligt
sämre klimategenskaper än de som antagits i denna studie, alternativt att HVO
med hög klimatprestanda finns tillgänglig men till ett betydligt högre pris än
idag.
Drift med biogas innebär en merkostnad jämfört med biodiesel men är idag
billigare än helelektrisk drift. Utvecklingen under de kommande åren är osäker
men med rådande trend kan kostnadssänkningar för elektriska fordon förväntas.
Elfordon kommer dock även under de kommande åren medföra behov av
extrafordon till följd av laddningstider och begränsningar i räckvidd, men
fordonskostnaden kan sjunka. En optimering av linjenätet baserat på eldriftens
förutsättningar kan medföra att kostnadsskillnaden mot dagens trafik minskar.
Den årliga kostnaden för helelektrisk drift i stadstrafiken har i denna studie
uppskattas bli 4% högre (+4,1 Mkr) jämfört med dagens gasdrift. Detta
förutsätter en fordonslivslängd på 20 år med reinvestering i interiör och byte av
batteri efter 10 år. Eldriften bedöms dock minska de samhällsekonomiska
kostnaderna med 74% (-8,2 Mkr). Därtill kan helelektrisk drift medföra en ökad
attarktivitet för busstrafiken och således locka fler kunder till kollektivtrafiken.
Hybridbussar med biodiesel bedöms ge en något lägre årlig kostnad jämfört med
biogas och också en något lägre samhällsekonomisk kostnad. Helelektrisk drift
bedöms ge en årlig merkostnad på 4,9-5,9 Mkr jämfört med hybridbussar men
sänker också den samhällsekonomiska kostnaden med uppskattningsvis 6,1 Mkr.
Lägst CO2-utsläpp erhålls med helelektrisk drift och förnybar el följt av
biogasdrift, trots att biogasdrift har den högsta energianvändningen. Detta under
förutsättning att lokalt producerad biogas nyttjas.
Lokalt producerad biogas har flera fördelar, bl.a. att matavfall och andra
restprodukter i regionen kan tas tillvara och att det således bildas ett slags slutet
kreptslopp i enighet med tänk om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Det
bidrar också till en viss självhushållning av energi inom regionen och medför
arbetstillfällen lokalt. Det har till dags datum gjorts investeringar i den lokala
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biogasproduktionen och det finns planer på ytterligare satsningar. Det bedöms
därav vara angeläget att den biogas som produceras tas tillvara på. Oavsett så är
det inte självklart att biogasen ska nyttjas av busstrafiken i länet. Det finns andra
möjligheter som t.ex. att nyttja gasen i kraftvärmeverk för produktion av el och
fjärrvärme eller sälja gasen i komprimerad eller flytande form för användning i
person- och/eller lastbilar. Även sjöfarten kan på sikt vara en marknad för biogas
men för Kronobergs län handlar det i så fall om export till hamnar i andra län. I
dagsläget är marknaden för biogas knuten till busstrafiken och det finns enligt
flera källor ingen ekonomi i att använda gasen i kraftvärmevärk och inte
tillräcklig efterfrågan för de andra föreslagna användningsområdena.
Om det framöver ställs krav om att biogasen ska nyttjas i Kronobergs busstrafik
kan ett alternativ vid en omställning till elektrisk drift för stadstrafiken vara att
nyttja biogasen i den regionala trafiken. Likaså kan det vara ett alternativ att
uppnå större reduktioner av CO2-utsläpp om biodiesel med hög klimatprestanda
skulle visa sig vara svår och/eller dyr att få tag på om några år. Ett antal
regionbussar utgår redan idag från depån i Växjö där tankningsmöjligheter för
biogas finns men biogasen behöver kompletteras med biodiesel eller importerad
biogas eftersom den lokalt producerade mängden inte täcker hela den regionala
trafikens energibehov. En annan viktig fråga att beakta är vilka
tankningsmöjligheter som finns för biogas runt om i länet. Depån i Växjö förses
idag med biogas producerad i Växjö via pipeline från produktionsanläggningen
men merparten av de regionala bussarna tankar inte där. Det kan således krävas
extra investeringar i tankningsinfrastruktur för att möjliggöra mer storskaligt
nyttjande av biogas i den regionala trafiken.
På sikt är en elektrifiering av stadsbusstrafiken att föredra då prestanda avseende
energianvändning och utsläpp är betydligt bättre jämfört med övriga alternativ.
Möjligheter finns redan inför nästa avtalsperiod och en omställning av hela
stadstrafiken bör övervägas. Biogasen kan nyttjas i den regionala busstrafiken
men alternativa användningsområden bör undersökas. Biogas har goda
klimategenskaper men för busstrafiken finns problem med gasdrift, främst
avseende energieffektivitet. Huruvida biogasen ska nyttjas i regionens
linjebusstrafik är i slutändan en fråga för Region Kronoberg.
Inför en större elbussetablering i Växjös stadstrafik kan det vara ett alternativ att
testa tekniken på en eller par linjer i ett tidigare skede. Fördelen med det är att
det lokalt införskaffas erfarenheter som kan vara bra att ha med sig inför en större
etablering och upphandling. Möjligheter och utmaningar kan erhållas och vara
behjälpligt för att skapa en så välfunderande stadsbusstrafik som möjligt. Vid en
större etablering finns det nämligen inte utrymme för en motsvarande
reservbussflotta med konventionella bussar och eventuella problem kan medföra
betydande driftstörningar.
Ett förväga mindre test med elbussar är dock inte nödvändigtvis ett måste. Det
finns idag gott om erfarenheter från olika elbusstester som genomförts i Sverige
och Europa och aktörerna på dagens marknad har införskaffat en mängd
erfarenheter under de senaste åren. Riskerna med etablering av elbussar är
således inte lika stora idag som för ett par år sedan. Att driftsätta elbussar inom
nuvarande trafikavtal medför utmaningar i form av ägande och kostnader
eftersom bussarna kommer att vara trafikdugliga in i nästa avtalsperiod. Vem ska
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då äga bussarna och stå för kostnaderna vid ett elbusstest? Hur hanteras bussar
och eventuell infrastruktur inför nästa avtalsperiod? Det finns en risk att ett
förtida test med elbussar leder till administrativa utmaningar och förhandlingar
som överväger den nytta i form av erfarenhet som erhålls.
Liknande frågeställning behöver å andra sidan också hanteras inför
avtalsperioden från 2023, förutsatt en satsning på helelektrisk stadsbusstrafik.
Bussar och eventuell infrastruktur kan nyttjas längre än de tio år som normalt
utgör en avtalsperiod i dagsläget. Just ägarförhållanden och strategi för eventuellt
operatörsbyte efter utgången avtalsperiod är frågor som blir mycket viktiga vid
en övergång till elbussar. Särskilt som elbussar i större grad än diesel- och
gasbussar är anpassade för den trafik de rullar i. Detta gäller särskilt
tilläggsladdade bussars batterikapacitet. Bussarna blir mer låsta likt spårvagnar
och tåg där det normala är att den som driver trafiken som äger fordonen. Detta
gäller Öresundståg, Krösatåg och spårvagnar i Norrköping, Göteborg och
Stockholm. Samma ägande struktur gäller för trådbussarna i Landskrona där
kommunen äger infrastrukturen och Skånetrafiken fordonen.
Skulle det vara av intresse med ett elbusstest innan nästa avtalsperiod kan linje 3
eller linje 5 vara lämpliga kandidater för tilläggsladdade elbussar. Linje 3 är
intressant då det är en linje med många resenärer medan linje 5 är intressant då
linjelängden är nära de 15 km som generellt är ett rekommenderat max för
tekniken i dagsläget. För depåladdade bussar kan ringlinje 2 och/eller 6 vara
lämpliga för en första implementering. Depåladdade bussar är enklast att testa
eftersom det endast krävs inköp av bussar och mindre laddutrustning i depån.
Tilläggsladdade bussar kräver därutöver infrastruktur, med förhandlingar
avseende marknyttjande, bygglov, elförsörjning m.m. som följd.
Tilläggsladdning bedöms som mest relevant för ett intitalt test av just samma
anledning. Erfarenheter från etablering av laddningsinfrastruktur kan vara
mycket värt inför en större etablering.
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Förord

Våren 2017 fick Trivector Traffic i uppdrag av Region Kronoberg att utreda
Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg inför avtalsstarten för ny linjebusstrafik i hela länet år 2023. Hösten 2018 gav Region Kronoberg Trivector
Traffic i uppdrag att utifrån tidigare studie utreda effekterna av ett antal, av Regionen definierade, alternativ för val av drivmedel/driftteknik för länets bussar.
Studien omfattar olika alternativ med biogasdrift och/eller eldrift för Växjö stadstrafik samt olika alternativ med biogasdrift och/eller biodieseldrift för den regionala trafiken. Utredningen har fokuserat på trafikmässiga- och ekonomiska effekter samt påverkan på energianvändning och infrastrukturbehov. Även tillgång
till drivmedel och energi har ingått i studien.
Utredningen har utförts av civ ing Hannes Englesson och tekn lic PG Andersson
från Trivector. Kontaktperson på Länstrafiken Kronoberg har varit Patrik Tidåsen. Vi tackar för ett gott samarbete.
Stockholm Mars 2019
Trivector Traffic AB
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Sammanfattning

Trivector genomförde under 2017 en utredning på uppdrag av Länstrafiken Kronoberg som belyste olika aspekter kring val av drivmedel och fordon. Utifrån
detta arbete syftar denna studie till att mer specifikt bedöma möjligheter till, och
konsekvenser av, ett nyttjande av olika drivmedel och driftstekniker i olika kombinationer. Utredningen ger svar på vilka konsekvenser olika val av drivmedel
och driftstekniker får avseende ekonomi, energianvändning, behov av infrastruktur och andra investeringar samt hur bussfordonen kan användas. Utredningen
ger också rekommendationer avseende teknikval för elbussar vid eldrift i olika
omfattning.
Följande alternativ är framtagna av Region Kronoberg och ingår i studien:




Växjö stadstrafik
 100% biogasdrift (nuläge)
 Ca 70% biogasdrift och ca 30% eldrift
 Ca 40% biogasdrift och ca 60% eldrift
 100% eldrift
Regiontrafik
 100% biogasdrift
 Ca 60% biogasdrift och ca 40% biodieseldrift
 Ca 30% biogasdrift och ca 70% biodieseldrift
 100% biodieseldrift (nuläge)

Om samtliga Växjös stadsbussar ska vara eldrivna vid trafikstart 2023 bedöms
en kombination av snabb- och långsamladdade bussar vara ett lämpligt alternativ.
Primärt föreslås då att bussar på linje 1, 3, 4 och 5 snabbladdas medan övriga
linjer trafikeras med långsamladdade bussar. Förslaget bedöms ge ett relativt litet
behov av ytterligare bussar. Vid ca 60% eldrift föreslås en elektrifiering av linje
1, 3, 4 och 5 med snabbladdning vid ändstation, vilket ger 68% eldrift och 32%
biogasdrift avseende fordonskilometrar. Vid ca 30% eldrift föreslås istället att
övriga linjer elektrifieras med långsamladdning i depå, vilket ger 32% eldrift och
68% biogasdrift. En viktig aspekt vid införande av elbussar i stadstrafik är att ta
tillvara på den lokalt producerade biogasen och fortsatt dra nytta av den infrastruktur för gastankning som finns etablerad idag, bland annat i bussdepån i
Växjö. Alternativ att överväga kan exempelvis vara att nyttja biogas i den regionala trafiken eller möjliggöra för andra fordon att tanka gas via infrastrukturen
som etablerats i anslutning till bussdepån.
Med biogasdrift i större skala för den regionala trafiken finns utmaningar, både
avseende att infrastruktur för tankning ska finnas tillgänglig på ett lämpligt sätt
för ett större antal regionbussar och avseende mängden tillgänglig biogas. Det
finns möjligheter men vidare arbete krävs i detta avseende. Ett alternativ med
30% biogasdrift i regional trafik bedöms fullt möjligt. Mer biogasdrift kan också
vara möjligt men vidare utrednings rekommenderas.
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De olika alternativen för stadstrafik och regiontrafik har i studien utvärderats var
för sig och därefter kombinerats. Respektive kombination har utvärderats utifrån
genomförbarhet samt påverkan på energianvändning och ekonomi. Följande resultat har erhållits:

Kombinationer av alternativen
Tabell

Bedömning av alternativkombinationer. Färgen på rutorna är bedömning av genomförbarhet, vilket primärt är knutet till osäkerheter avseende mängd biogas, tankning av biogas
samt hantering av biogasinfrastruktur vid kraftigt minskad eller ökad efterfrågan från busstrafiken. Uppskattat årligt energibehov och årlig kostnad framgår i respektive ruta med procentuell förändring jämfört med nuläget. Elbusspremien är inkluderad i beräkningarna.

Regiontrafik (A-D)

A.
100% biogasdrift

B.
60% biogasdrift,
40% biodieseldrift

C.
30% biogasdrift,
70% biodieseldrift

D.
100% biodieseldrift

1.
100% biogasdrift

1A.
Energi: 54 GWh (+22%)
Kostnad: 395 Mkr (+5%)

1B.
Energi: 51 GWh (+14%)
Kostnad: 389 Mkr (+3%)

1C.
Energi: 48 GWh (+7%)
Kostnad: 383 Mkr (+2%)

1D.
Energi: 45 GWh
Kostnad: 377 Mkr

2.
68% biogasdrift,
32% eldrift

2A.
Energi: 51 GWh (+14%)
Kostnad: 397 Mkr (+5%)

2B.
Energi: 48 GWh (+7%)
Kostnad: 391 Mkr (+4%)

2C.
Energi: 45 GWh (0%)
Kostnad: 385 Mkr (+2%)

2D.
Energi: 41 GWh (-7%)
Kostnad: 379 Mkr (+1%)

3.
32% biogasdrift,
68% eldrift

3A.
Energi: 47 GWh (+6%)
Kostnad: 397 Mkr (+5%)

3B.
Energi: 44 GWh (-1%)
Kostnad: 391 Mkr (+4%)

3C.
Energi: 41 GWh (-8%)
Kostnad: 385 Mkr (+2%)

3D.
Energi: 38 GWh (-16%)
Kostnad: 379 Mkr (+1%)

4.
100% eldrift

4A.
Energi: 44 GWh (-1%)
Kostnad: 399 Mkr (+6%)

4B.
Energi: 41 GWh (-9%)
Kostnad: 393 Mkr (+4%)

4C.
Energi: 38 GWh (-16%)
Kostnad: 387 Mkr (+3%)

4D.
Energi: 35 GWh (-23%)
Kostnad: 381 Mkr (+1%)

Stadstrafik (1-4)

Tabell 1-1 Färgförklaring.

Bedöms vara realistiskt.
Möjligt, men med osäkerheter. Vidare utredning rekommenderas.
Bedöms vara en stor utmaning att realisera.

Innehållsförteckning
1.

Inledning
1.1
1.2

2.

Växjö stadstrafik
Regiontrafik

11
11
13

Växjö stadstrafik
Regiontrafik

14
17
17
18

Växjö stadstrafik
Regiontrafik

20
20
25

Ekonomi
8.1
8.2

9.

7
8

Investeringsbehov
7.1
7.2

8.

Växjö stadstrafik
Regiontrafik

7

Tillgång till biogas, biodiesel eller el
Infrastrukturbehov
6.1
6.2

7.

4
6
6
6

Energianvändning
4.1
4.2

5.
6.

Upphandlings- och trafiktekniska aspekter med eldrift
Förslag på teknikval med 100% eldrift
Förslag på teknikval med ca 60% eldrift
Förslag på teknikval med ca 30% eldrift

4

Behov av förändringar i nyttjandet av bussfordonen
3.1
3.2

4.

1
2

Val av teknik vid eldrift
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Bakgrund och syfte
Genomförande

1

Växjö stadstrafik
Regiontrafik

Slutsatser

27
28
32
34
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Region Kronoberg har som kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län antagit ett
trafikförsörjningsprogram som pekar ut riktningen för kollektivtrafikens utveckling. En viktig pusselbit för att regionen ska kunna nå sina uppsatta mål är att
busstrafiken blir mer attraktiv för regionens resenärer. En del i en attraktivare
kollektivtrafik, förutom täta förbindelser, är att den uppfyller de senaste kraven
vad gäller påverkan på miljön (emissioner och buller).
Idag drivs i princip all linjebusstrafik med fossilfria bränslen. Regionbusstrafiken
körs på RME och HVO medan stadstrafiken körs på biogas. Under år 2023 är det
avtalsstart för ny linjebusstrafik i hela länet. Trivector genomförde under 2017
en utredning på uppdrag av Länstrafiken Kronoberg som belyste olika aspekter
kring val av drivmedel och fordon. Utifrån detta arbete syftar denna studie till att
mer specifikt bedöma möjligheter till, och konsekvenser av, ett nyttjande av olika
drivmedel och driftstekniker i olika kombinationer.
Utredningen ger svar på vilka konsekvenser olika val av drivmedel och driftstekniker får avseende ekonomi, energianvändning, behov av infrastruktur och andra
investeringar samt hur bussfordonen kan användas. Tillgång på drivmedel och
energi beaktas i utredningen. Därtill ges i utredningen rekommendationer avseende teknikval för elbussar vid eldrift i olika omfattning. Följande alternativ
(samtliga kan kombineras fritt mellan stadstrafik och regiontrafik) är framtagna
av Region Kronoberg och ingår i studien:




Växjö stadstrafik
 100% biogasdrift (nuläge)
 Ca 70% biogasdrift och ca 30% eldrift
 Ca 40% biogasdrift och ca 60% eldrift
 100% eldrift
Regiontrafik
 100% biogasdrift
 Ca 60% biogasdrift och ca 40% biodieseldrift
 Ca 30% biogasdrift och ca 70% biodieseldrift
 100% biodieseldrift (nuläge)
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1.2 Genomförande
Utredningen utgår från indata och resultat presenterade i studien Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - Inför ny avtalsperiod 2023, Trivector rapport
2017:44. Kunskapsläget inom området, primärt avseende elbussar, är under
snabb utveckling och resultat från den tidigare studien har därför uppdaterats där
det bedömts relevant. Där så är gjort framgår i rapporten. Underlag utan hänvisning är hämtat från tidigare studie. Studien består av följande delmoment:

Val av teknik vid eldrift
För de tre alternativ som innehåller eldrift i Växjös stadstrafik, 100%, 60% och
30% eldrift, studeras olika uppläggs lämplighet för en effektiv och robust trafik.
Lämpliga busslinjer väljs ut för att nå en önskad nivå av elektrifiering och förslag
på teknikval presenteras. Utifrån resultaten i Trivector rapport 2017:44 avgränsas
tekniken till laddning i depå via kabel med lägre effekt och konduktiv tilläggsladdning vid ändhållplats med högre effekt.

Behov av förändringar i nyttjandet av bussfordonen
Hur ett eventuellt nyttjande av eldrift för Växjö stadstrafik kan påverka bussarnas
dagliga körning studeras. Likaså hur ett eventuellt nyttjande av biogas för regiontrafiken kan påverka bussarnas körning då tillgång till tankstationer förändras.

Energianvändning
För respektive alternativ beräknas busstrafikens energianvändning, för att ge en
tydlig indikation på hur olika alternativ kan bidra till energieffektiviseringsmålet.

Tillgång till biogas, biodiesel eller el
Tillgången till bränsle/energi beskrivs för Kronobergs län. För energibärare som
kan förväntas finnas i begränsad mängd beskrivs effekterna av olika kombinationer av regiontrafik och stadstrafik som ger till resultat en bedömning av
huruvida bränsle/energi kan finnas tillgängligt i tillräcklig mängd.

Infrastrukturbehov
För samtliga alternativ redovisas behovet av infrastruktur eller behovet av nedmontering av befintlig infrastruktur. Detta gäller primärt laddning av elbussar
och tankning av gasbussar eftersom infrastruktur för biodiesel är mer etablerat
och flexibelt i nuläget.

Investeringsbehov
Investeringsbehovet för respektive alternativ beräknas. I beräkningarna ingår
ladd- och tankanläggningar, fordon (som kan ägas av antingen regionen eller
operatören) samt ombyggnad av gaturummet i eldriftslösningar där laddning sker
på ändstation. Beräkningar görs med och utan möjliga statliga stöd.
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Ekonomi
Den samlade ekonomin beräknas baserat på investeringsbehovet samt driftkostnader för de åtta alternativen. Samhällsekonomiska aspekter belyses utifrån tidigare studie men inga nya beräkningar har gjorts i detta avseende.

Slutsatser
Utifrån studien som helhet presenteras slutsatser för respektive alternativ samt
en översiktsbild för möjliga kombinationer dem emellan.
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2. Val av teknik vid eldrift

I följande kapitel presenteras rekommendation för teknikval och bussupplägg beroende på omfattningen av elektrisk drift för Växjös stadstrafik, samt vilka effekter detta medför. Underlaget, där annat inte anges, är hämtat från Trivector rapport 2017:44 som också omfattar en djupare genomgång av olika tekniker för
bussar samt bedömda för- och nackdelar med respektive teknik.

2.1 Upphandlings- och trafiktekniska aspekter med eldrift
Underlaget i detta avsnitt baseras på nuvarande elbussteknik marknadsläge
(2018) och utvecklingen under de kommande åren är av betydelse. En bedömning av antalet extrafordon har genomförts linjevis och beaktar inte effekter av
en optimerad, icke linjebunden, omloppsplanering. För snabbladdade bussar har
en laddningseffekt på 450 kW använts i analysen, vilket erbjuds av flera leverantörer. I nuläget är 300 kW veterligen vanligast. För depåladdade bussar antas
laddning normalt ske med 40–80 kW effekt, balanserat efter behov. Beroende på
val av buss kan laddning via kabel i depå ske med upp till 150 kW i dagsläget.
Depån dimensioneras för ett maximalt effektuttag på 2 MW.
Analyser har genomförts med antagandet att bussarna förses med biobränsledrivna tilläggsvärmare. Elektrisk uppvärmning med värmepump blir allt vanligare på marknaden men i nordiskt klimat är externa biobränsledrivna tilläggsvärmare standard till dags datum.
Det slutliga valet av lösning bör vara öppet i upphandlingen där det bör räcka
med ett krav på en given andel eldrift. Den som erbjuder det effektivaste sättet
att lösa detta kommer att ge lägst pris och därmed vinna avtalet. Detta gör också
att teknikvalet kan senareläggas till tidpunkten för avtalstecknande vilket är positivt då utvecklingen för närvarande går mycket snabbt. En del i konkurrensen
blir då att erbjuda den smartaste lösningen. Det är dock viktigt att kräva referenser så att erbjudandet inte innehåller helt oprövade tekniker.
Det är viktigt att minimera gränssnitten i ett elbussystem. Därför är det att föredra
att anbudsgivaren erbjuder en komplett anläggning för laddning av bussar inklusive laddare. Detta är givetvis enklare för depåladdade system än system som
bygger på ändstationsladdning.
I t ex Helsingborg har upphandlaren, eller snarare kommunen, förberett så det
finns tillräckligt med ström vid ändstationerna samt preliminära bygglov för matarstation. Det är anbudsgivarens ansvar att anlägga laddstation med laddstolpe,
transformator (om det krävs) och likriktare.
Om det finns kända begränsningar i t ex möjligheter till laddning på vissa platser/ändstationer ska detta anges i förfrågningsunderlaget liksom andra krav som
kan vara aktuella vad gäller design och påverkan på gaturummet. Depåägaren
bör se till att det finns möjlighet till laddning (tillräckligt med effekt) på depån
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eftersom detta är ett krav för samtliga elbusstekniker, dock med olika maximalt
effektbehov.
Det finns inga hinder att beställaren bestämmer teknikvalet och står till tjänst
med antingen laddare i depån eller laddare vid ändstation, även om teknikvalet
då måste göras före förfrågningsunderlaget skickas ut. Detta innebär dock ett
gränssnitt i själva laddningen där det kan/kommer att bli diskussion om vilken
del som inte fungerar när bussen inte kan ladda. Exempel på detta är Malmö där
Malmö stad svarar för laddutrustning på ändstationen.
Nackdelen med att låta anbudsgivaren leverera hela utrustningen är att den sannolikt måste skrivas av på en anbudsperiod. Utrustning som tekniskt kan hålla
längre riskerar då att skrotas i förtid, vilket innebär kapitalförluster. Ä andra sidan
kan en 10 år gammal laddutrusting i framtiden anses som så omodern att man
inte vill återanvända den.
Vilken upphandlingsform som är bäst för elbuss kommer vi först att veta om
kanske 10 år när vi ser resultaten av olika vägval.

Depåladdning med lägre effekt
Tabell 2-1 Uppskattat maximalt antal extrafordon per linje till följd av batteribussar med depåladdning
enligt tidigare analys (Trivector rapport 2017:44). Antal är exklusive reservfordon.

Linje

Antal bussar idag

Ordinarie omlopp per dag

Omlopp per
buss och dag

Omlopp på en
laddning

Behov av extrabussar

8 (+1)

76

8,5

7

3

2

2

54

27

21

1

3*

6

81

13,5

11

3

4*

6

52

9

6

3

5*

4

52

13

6

4

6

2

51

25,5

21

1

7

3

68

23

14

2

8

2

29

14,5

8

2

9

1

25

25

12

1

12

1

-

0

15

1

-

0

1*

Totalt

37

* Dessa linjer trafikeras delvis med ledbussar.

20

6
Trivector Traffic

Tilläggsladdning med högre effekt
Tabell 2-2 Uppskattat maximalt antal extrafordon och ny omloppstid till följd av snabbladdade bussar
(450 kW). Dimensionerande värden har justerats gentemot tidigare studie. I denna utredning antas 1,4 kWh/km för normalbuss och 2 kWh/km för ledbuss, vilket förutsätter
biobränsledrivna värmare. Omloppstid är beräknad för ledbuss och endast linjer som bedömts aktuella för tekniken i tidigare studie har inkluderats. Antal är exklusive reservfordon.
Linje

Ny omloppstid med laddning

Behov av extrabussar

1

8 (+1)

80

88

1

3

6

60

63

1

4

6

90

100

1

5

4

80

94

1

Totalt

Antal bussar idag Omloppstid idag

25

2.2 Förslag på teknikval med 100% eldrift
Om samtliga Växjös stadsbussar ska vara eldrivna vid trafikstart 2023 bedöms
en kombination av snabb- och långsamladdade bussar vara ett lämpligt alternativ.
Primärt föreslås då att bussar på linje 1, 3, 4 och 5 snabbladdas medan övriga
linjer trafikeras med långsamladdade bussar. Förslaget bedöms ge ett relativt litet
behov av ytterligare bussar då de mest trafikerade linjerna, som delvis trafikeras
av ledbussar, snabbladdas. Uppskattningsvis krävs det som mest ytterligare 11
bussar med detta alternativ beroende på teknisk utveckling och hur väl operatören kan optimera omloppsplanen.

2.3 Förslag på teknikval med ca 60% eldrift
De mest trafikerade linjerna 1, 3, 4 och 5 står tillsammans för 68% av fordonskilometrarna med nuvarande trafikupplägg. I detta alternativ antas dessa linjer
trafikeras med eldrift och övriga linjer med biogasbussar. Snabbladdning bedöms
vara den bäst lämpade tekniken för dessa linjer. Förslaget medför således två
tekniker för Växjös stadsbussar, snabbladdade elbussar och biogasbussar. Den
längre omloppstiden till följd av laddning vid ändhållplats bedöms medföra ett
behov av upp till 4 ytterligare bussar. Förslaget medför 68% eldrift och 32% biogasdrift, baserat på antalet vagnkilometer.

2.4 Förslag på teknikval med ca 30% eldrift
I detta förslag antas linje 1, 3, 4 och 5 istället trafikeras med biogasbussar. Övriga
linjer, specifikt 2, 6, 7, 8, 9, 12 och 15 trafikeras med elbussar och det rekommenderas att dessa långsamladdas i depån. Uppskattningsvis upp till 7 ytterligare
bussar kan behövas med detta alternativ beroende på teknisk utveckling och hur
väl operatören kan optimera omloppsplanen. Förslaget medför 32% eldrift och
68% biogasdrift.

4
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3. Behov av förändringar i nyttjandet av
bussfordonen

Införande av eldrift för Växjö stadstrafik kan medföra förändrade körmönster/omlopp för bussarna. Eventuella förändringar undersöks i detta kapitel. För
regionbusstrafiken påverkar valet av bränsle generellt inte bussarnas användning eftersom såväl biogas som biodiesel kan medföras i tillräcklig omfattning
ombord på fordonet. En möjlig begränsning är tankplatser för biogas, vilket kan
påverka körmönstren för biogasbussar i regionbusstrafik. Detta undersöks också
i detta kapitel.

3.1 Växjö stadstrafik
Vid 100% biogasdrift (nuläge)
Detta alternativ motsvarar dagens situation och medför således inga förändringar.

Vid 68% biogasdrift och 32% eldrift
Med detta alternativ och med föreslagen lösning kommer bussarnas körmönster
påverkas såtillvida att de depåladdade elbussarna på linjerna 2, 6, 7, 8 och 9 kommer att behöva återvända till depån för att laddas minst en gång under trafikdygnet, och då ersättas med en fulladdad buss. Exakt förändring beror på omloppsplanen men med rådande förutsättningar kommer extra tomkörning sannolikt att
uppstå när bussar byts ut under dagen.

Vid 32% biogasdrift och 68% eldrift
Detta alternativ ger med föreslagen lösning inga förändringar i körmönstret för
bussarna men de tilläggsladdade elbussarna på linjerna 1, 3, 4 och 5 får förlängda
omloppstider till följd av stillastående laddning vid ändhållplatserna.

Vid 100% eldrift
Med detta alternativ och med föreslagen lösning kommer bussarnas körmönster
påverkas såtillvida att de depåladdade bussarna på linjerna 2, 6, 7, 8 och 9 kommer att behöva återvända till depån för att laddas minst en gång under trafikdygnet, och då ersättas med en fulladdad buss. Exakt förändring beror på omloppsplanen men med rådande förutsättningar kommer extra tomkörning sannolikt att
uppstå när bussar byts ut under dagen. Därtill kommer de tilläggsladdade elbussarna på linjerna 1, 3, 4 och 5 att få förlängda omloppstider till följd av stillastående laddning vid ändhållplatserna.
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3.2 Regiontrafik
Vid 100% biogasdrift
Detta alternativ kräver sannolikt att dieseldrift bibehålls för dubbeldäckarbussar,
11 stycken1 i nuläget, alternativt att andra fordonstyper ersätter dubbeldäckarna.
Dubbeldäckare har inte kunnat levereras med gasdrift hittills, oss veterligen på
grund av att gastankarna av säkerhetsskäl behöver placeras på taket och att bussarna då blir för höga. Om trafik med dubbeldäckare ska fortlöpa blir detta alternativ således inte 100% biogasdrift utan en mindre mängd biodiesel kommer
fortsatt nyttjas.
Utöver biogastankning på bussdepån i Växjö finns det i regionen fyra publika
tankstationer för fordonsgas2 idag:





Alvesta, distributör Småländska Bränslen
Ljungby, distributör Småländska Bränslen
Växjö, distributör Småländska Bränslen
Älmhult, distributör E.ON

Småländska Bränslen har därtill beställt tre nya publika tankstationer med leverans under 2019, en i Markaryd, en i Tingsryd samt ytterligare en i Växjö. Vid
befintliga tankstationer (undantaget Växjö) finns det idag ca 4000 kvm ledig yta
som kan användas för bussuppställning om långsamtankning skulle efterfrågas.
Samma yta kommer att finnas vid de nya stationerna i Markaryd och Tingsryd.
Dagens stationer (undantaget Växjö) har idag snabbtankning och är försedda med
s.k. boosterkompressorer och högtryckslager. Enligt Småländska Bränslen är
kapaciteten för varje station vid enbart snabbtankning över 100 000 kg per månad
och med mindre investeringar i högtryckslager bedöms varje station kunna ha
kapacitet att exempelvis snabbtanka samtliga idag driftsatta stadsbussar i Växjö.
Småländska bränslen levererar enbart biogas100 via sina stationer och så kommer även att ske framöver.3
Gasum planerar att anlägga tre tankstationer i Kronobergs län; Ljungby (fjärde
kvartalet 2019), Växjö (2020) och Älmhult (2020). Utgångsläget är att stationerna ska distribuera flytande biogas (LBG) men även komprimerad biogas
(CBG) kan bli aktuellt om Gasum hittar kommersiella grunder för det.4
LBG används veterligen inte som bussbränsle idag men det finns lastbilar som
drivs på flytande gas. Flytande gas kan användas med kompressionstända motorer (som diesel), vilket kan medföra en högre energieffektivitet. Flytande gas kan
vara ett alternativ för regionbussar i framtiden men det är veterligen inte kommersiellt utbrett på bussmarknaden i dagsläget. Tillverkaren Scania visade en
LNG-buss på en utställningsmässa under hösten 2018.
E.ON har i nuläget inga offentliga planer på att bygga ut sitt eget gastankstationsnät i Kronoberg, men ser de en tillräckligt stor och långsiktig potential så har
de möjlighet att investera i nya anläggningar. För busstrafik är det vanligast med
1

Antalet har uppdaterats jämfört med föregående studie. Tidigare nyttjades nio dubbeldäckare.
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/, 2018-12-18.
3 Stefan Hermansson, Marknad/VD Växjö Motor Company AB, E-post 2018-12-22 och 2019-02-07.
4 Mikael Antonsson, Sales Manager Gasum, E-post 2018-12-19.
2
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depålösningar och ett minimum på ungefär 20 bussar nämns som en vanlig riktlinje för att priset ska bli rimligt. För publika tankstationer nämns som generell
riktlinje att de inte används av fler än 6–8 bussar eftersom större uttag kan påverka stationskapaciteten negativt och därmed också kundnöjdheten. Faktorer
som spelar in utöver ovan är bussarnas körsträckor, tankningsmönster över dygnet och en publik stations redundans.5 Det måste också säkerställas att bussarna
kan ta sig till stationen (fysiskt utrymme) då stationerna inte alltid är dimensionerade för tunga fordon.
De bussar som idag används för den regionala trafiken kan delas upp i A-bussar
(relativt mycket produktion) och B-bussar (mindre produktion). I Figur 3–1 redovisas var bussarna finns stationerade i dagsläget, orter med befintliga, beställda
eller planerade gastankstationer har markerats med blå färg. Stationerna har
också placerats ut separat i kartbilden.

Figur 3-1

5

Länskarta med befintlig stationering av regionala bussar, sorterade efter A- och B-bussar per
ort. Blåa rutor visar bussar stationerade i orter med befintliga, beställda och/eller planerade
publika gastankstationer (t.o.m. 2020). Stationerna har också ritats ut separat. (Grundkarta
och antal bussar har erhållits från Region Kronoberg. Kartan har bearbetats av Trivector).

Petra Bosson, Marknadsutvecklare Bio-/fordonsgas E-ON, E-post 2018-12-19 och 2019-02-07.
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Sammantaget finns det gastankstationer att tillgå i länet men utifrån nuvarande
situation är det ett flertal bussar som finns stationerade i orter utan gastankningsstationer. Då bussarnas omlopp inte är kända i detalj är det svårt att exakt bedöma
möjligheterna att tanka gas. En del bussar kan t ex potentiellt tankas mitt på dagen, alternativt endast tanka varannan dag, men 100% gasdrift kommer sannolikt
medföra förändrade körmönster för regionbussarna, och det är osäkert om det är
praktiskt gångbart. Ett eventuellt önskemål/krav om gasdrift för hela den regionala trafiken bör detaljstuderas i samråd med gasleverantörer och bussoperatörer
innan upphandling påbörjas. Det kan också finnas möjlighet för leverantörer att
anlägga tankstationer i andra delar av länet om efterfrågan är stor nog och konsekvent över längre tid. Krav på gasdrift kan påverka operatörers möjlighet att
lämna anbud och därmed finns en potentiell risk för att färre anbud erhålls.
Det ska också påpekas att dubbeldäckarbussar idag inte finns med biogasdrift, så
100% gasdrift innebär med rådande förutsättningar antingen att dagens
dubbeldäckare (11 stycken) byts mot andra busstyper eller att dubbeldäckarna
fortsatt drivs med biodiesel.
Utifrån dagsläget kan det konstateras att 63% av A-bussarna och 66% av B-bussarna finns stationerade i orter som har, eller får till år 2020, tillgång till publika
gastankstationer.

Vid 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift
Ett lägre krav på gasdrift ger möjlighet att i större utsträckning koncentrera krav
på gasdrift till avtal där bussar har möjlighet att tanka gas utan större påverkan
på körmönstret. En exakt bedömning är svår då detaljerat underlag för bussarnas
körmönster inte finns tillgängligt för denna studie. Krav på gasdrift kan dock
påverka operatörers möjlighet att lämna anbud och därmed finns en potentiell
risk för att färre anbud erhålls.

Vid 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift
I dagsläget är 23% av A-bussarna och 41% av B-bussarna stationerade i Växjö.
Växjö har generellt goda möjligheter till gastankning i nuläget och ytterligare
stationer är beställda eller planerade. Därtill har Växjö gastankning på befintlig
bussdepå. Huruvida andra operatörer än de som nyttjar depån kan ha möjlighet
att tanka på depåområdet i framtiden behöver klargöras. Beaktat de publika tankstationer som finns eller planeras i andra orter i regionen bedöms alternativet
generellt vara fullt möjligt.

Vid 100% biodieseldrift (nuläge)
Detta alternativ motsvarar dagens situation och medför således inga förändringar.

11
Trivector Traffic

4. Energianvändning

Energianvändningen för respektive alternativ följs upp i detta kapitel och underlag från rapport 2017:44 används där inget annat anges. Energianvändningen sätts i relation till nuläget för att illustrera hur de olika alternativen kan
bidra till målsättningen om ökad energieffektivitet. Målet är dock formulerat per
personkilometer, vilket gör resandeutvecklingen till en viktig faktor för realiseringen av uppsatta mål. Av den anledningen har en rak jämförelse mellan respektive alternativ och uppsatta mål inte varit möjlig inom ramen för studien.
Energianvändning för biogas- och biodieselbussar baseras på de fordon som är
i drift idag, i princip en flotta med något äldre Euro V-bussar. Detta är en osäkerhetsfaktor eftersom ett byte till nya Euro VI-bussar påverkar energianvändningen. Erfarenheter med nya Euro VI-bussar är blandade men det finns en potential till energibesparing och således kan den energianvändning som använts i
analysen vara högre än den som erhålls med nya bussar, vilket bör beaktas när
en tar del av resultaten i denna studie. Störst skillnader har veterligen erhållits
vid övergång från Euro V- till Euro VI-biogasbussar, där erfarenheter av både
ökad och minskad energianvändning med Euro VI finns. Val av leverantör är en
viktig aspekt i detta avseende.

4.1 Växjö stadstrafik
Vid 100% biogasdrift (nuläge)
Motsvarar dagens situation med en årlig energianvändning6 motsvarande 14 478
MWh för Växjös stadsbussar.

Vid 68% biogasdrift och 32% eldrift
Energianvändningen i elbussar har i denna studie, till skillnad från den förra, fördelats mellan framdrift, inklusive AC och stödsystem, (eldrift) samt värme (från
tilläggsvärmare driven av biodrivmedel7). Elektrisk uppvärmning via värmepump kan vara ett alternativ men studien utgår från biobränsledrivna värmare,
vilket idag är standard för de elbussar som driftsatts i norden. Normalt drivs värmarna av HVO men även biogasdrivna värmare kan vara ett alternativ, vilket
finns på marknaden och har testats i Västerås.
I tidigare studie uppskattades elbussar i Växjö använda i snitt 1,4 kWh/km, vilket
i denna studie har fördelats enligt följande8: 1,1 kWh/km för framdrift och 0,3
kWh/km för värme. Årlig energianvändning i detta alternativ beaktar ett

6

Beräknat utifrån Växjös stadsbussars medelförbrukning av biogas 2016, 0,497 Nm3/km.
RME fungerar inte för detta ändamål då den klumpar sig och sätter igen systemen när den inte används. Biodrivmedel som kan nyttjas i externa värmare är i nuläget HVO och biogas.
8 Uppskattat medelvärde per år.
7
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uppskattat behov av extra tomkörning vid nyttjande av depåladdade elbussar enligt förslag i kapitel 2.
Tabell 4-1 Uppskattad energianvändning när 32% av trafiken bedrivs med helelektriska bussar och övrig trafik bedrivs med biogasdrivna bussar.

Användning

Energibärare

Framdrift, elbuss

Elektricitet

Värme, elbuss

Biodrivmedel

Gasbuss

Biogas

Årlig energianvändning
1 090 MWh
297 MWh
9 865 MWh

Totalt

11 252 MWh

Jämfört dagens

-22%

Vid 32% biogasdrift och 68% eldrift
Tabell 4-2 Uppskattad energianvändning när 68% av trafiken bedrivs med helelektriska bussar och övrig trafik bedrivs med biogasdrivna bussar.

Användning

Energibärare

Framdrift, elbuss

Elektricitet

Värme, elbuss

Biodrivmedel

Gasbuss

Biogas

Årlig energianvändning
2 258 MWh
616 MWh
4 613 MWh

Totalt

7 487 MWh

Jämfört dagens

-48%

Vid 100% eldrift
Årlig energianvändning i detta alternativ beaktar ett uppskattat behov av extra
tomkörning vid nyttjande av depåladdade elbussar enligt förslag i kapitel 2.
Tabell 4-3 Uppskattad energianvändning med en helelektrisk bussflotta.

Användning

Energibärare

Framdrift

Elektricitet

Värme

Biodrivmedel

Totalt
Jämfört dagens

Årlig energianvändning
3 344 MWh
912 MWh
4 256 MWh
-71%
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4.2 Regiontrafik
Vid 100% biogasdrift
Med 100% biogasdrift bedöms länets regionbussar medföra en årlig energianvändning9 motsvarande 39 926 MWh för Kronobergs regionbussar. En ökning
med 32% jämfört med nuläget (100% biodieseldrift).

Vid 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift
En regionaltrafik med 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift (fördelat på fordonskilometrar) skulle uppskattningsvis medföra ett energibehov motsvarande
24 500 MWh biogas och 12 132 MWh biodiesel. Sammantaget blir det 36 632
MWh, en ökning med ca 21% jämfört med nuläget.

Vid 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift
En regionaltrafik med 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift (fördelat på fordonskilometrar) skulle uppskattningsvis medföra ett energibehov motsvarande
12 250 MWh biogas och 21 231 MWh biodiesel. Sammantaget blir det 33 481
MWh, en ökning med ca 10% jämfört med nuläget.

Vid 100% biodieseldrift (nuläge)
Motsvarar dagens situation med en årlig energianvändning10 motsvarande 30 247
MWh för Kronobergs regionbussar.

9

Uppskattad energianvändning: 4,22 kWh/km, vilket motsvarar +32% jämfört med biodieseldrift. Energianvändningen ökar med gasdrift till följd av en lägre verkningsgrad i motorn och 30–35% högre energianvändning
kan förväntas i regional trafik enligt tillfrågade bussoperatörer.
10 Beräknat utifrån Kronobergs regionbussars medelförbrukning av biodiesel 2016, 0,349 l/km (>95% RME).
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5. Tillgång till biogas, biodiesel eller el

Tillgången till bränsle/energi beskrivs för Kronobergs län. För energibärare
som kan förväntas finnas i begränsad mängd beskrivs effekterna av olika kombinationer av regiontrafik och stadstrafik som ger till resultat en bedömning av
huruvida bränsle/energi kan finnas tillgängligt i tillräcklig mängd.

Biodiesel
Ca 94% av den diesel som tankas av länets bussar idag är RME/FAME. I nuläget
finns inga direkta indikationer på att förutsättningarna för detta drivmedel ska
ändras.
Ca 5% av dieseln som används av bussarna i länet idag är HVO, vilket är det
vanligaste biodrivmedlet i Sverige idag efter en kontinuerligt stigande efterfrågan under de senaste åren. Detta till följd av att den liknar fossil diesel och kan
generellt användas i nya dieselmotorer utan extra åtgärder. En stor del av den
HVO som säljs i Sverige är baserad på råvara från palmodlingar. Palmodlingar
är ifrågasatta då de idag expanderar till följd av ökad efterfrågan och bidrar till
skövling av regnskog. År 2017 var 39% av mängden HVO som såldes i Sverige
framställd av PFAD (klassad som en restprodukt från palmodlingar och därmed
försedd med skattelättnader) och 5% från palmolja11. I november 2018 beslutade
regeringen att PFAD inte längre ska klassas som en restprodukt, vilket träder i
kraft 1 juli 2019. Detta kommer sannolikt att påverka både pris och efterfrågan
på HVO. Framtiden för HVO i Sverige är således något osäker i nuläget. Om
externa värmare till elbussar ska drivas med biodiesel krävs det idag HVO eftersom RME inte fungerar för värmare då bränslet klumpar sig när värmaren inte
används.
Tillgång på biodiesel bedöms inte vara en begränsande faktor under den kommande avtalsperioden då det i nuläget inte finns några konkreta indikationer på
detta. Specifikt för HVO finns det dock osäkerheter. Det kan inte helt uteslutas
att tillgång på biodiesel blir en begränsning i framtiden då marknaden är känslig
för politiska beslut där inte minst EU är av betydelse för den svenska marknaden.

Biogas
I dagsläget finns det två anläggningar som uppgraderar biogas till fordonsgas i
Kronobergs län, en kommunal anläggning vid avloppsreningsverket Sundet i
Växjö och en privat anläggning, Alvesta Biogas. Fordonsgasen från Växjö levereras till bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö och till en publik tankstation
via kommunens gasledning. En liten del av produktionen tankas direkt vid avloppsverket i kommunens egna fordon. Kompletterande gas till bussdepån, från
exempelvis Alvesta Biogas, transporteras med lastbil till depån. Biogas produceras också vid avloppsreningsverken i Ljungby, Älmhult och Alvesta, men den
11

Drivmedel 2017 redovisning av uppgifter enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen, ER 2018:17, Statens
energimyndighet, juni 2018.

15
Trivector Traffic

gasen uppgraderas inte till fordonsgas.12 År 2017 producerades totalt 39 GWh
biogas i Kronobergs län13. Sett specifikt till produktion av uppgraderad biogas
(används primärt som fordonsgas) ser nuvarande och planerad produktion ut enligt följande14:
Tabell 5-1 Nuvarande och planerad ökning för produktion av uppgraderad biogas i Kronobergs län.

Anläggning

Alvesta

Nuvarande produktion Planerad ökning
GWh/år
GWh/år

Totalt
GWh/år

18–19

11–12

30

Växjö

12

3

15

Totalt

30–31

14–15

45

Den planerade ökningen är utifrån nu rådande förutsättningar. Växjös produktionsanläggning kan i nuvarande tillstånd nå en produktion på som mest 17
GWh/år om materialtillskott kan säkras. Skulle det finnas en tydlig efterfrågan
på mer gas bedöms det finnas mer gödsel och andra substrat så att båda produktionsanläggningarna i länet skulle kunna bygga ut och öka produktionen ytterligare. En stor ökning av efterfrågan på biogas är en utmaning men med god framförhållning kan det vara möjligt att bemöta utmaningen med ökad produktion
inom länet. 15
Sett till hela region Sydost, d.v.s. Blekinge, Kalmar och Kronoberg, producerades 105 GWh 2017, fördelat enligt följande16:
Blekinge: 11 GWh (-12% jämfört 2016)
Kalmar: 55 GWh (+8% jämfört 2016)
Kronoberg: 39 GWh (-3% jämfört 2016)
Det transporteras i dagsläget biogas med lastbil mellan producenter och brukare
inom region Sydost och det kan vara möjligt att nyttja gas producerad utanför
Kronoberg om den lokala produktionen inte skulle räcka till. I Kalmar län medför
dock nuvarande kollektivtrafik, upphandlad 2016, ett behov motsvarande 54
GWh biogas per år17, vilket motsvarar producerad mängd biogas i länet 2017.
Lokalt inom länet kan det enligt ovanstående underlag vara möjligt att producera
upp till 46 GWh biobaserad fordonsgas per år, förutsatt att materialtillgång kan
säkras. Därtill kan det vara möjligt att köpa gas producerad i Blekinge, eventuellt
även från Kalmar om de skulle skala upp sin produktion, men hur stor mängd
fordonsgas som kan finnas tillgänglig är svårt att uppskatta. Jämfört med det
energibehov som uppskattats vid 100% biogasdrift för den regionala busstrafiken
12

Steve Karlsson, Växjö kommun, E-post 2018-12-17 och 2019-02-08.
Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017, ES 2018:01, Statens energimyndighet 2018.
14
Steve Karlsson, Växjö kommun, E-post 2018-12-17 och 2019-02-08.
15 Steve Karlsson, Växjö kommun, E-post 2018-12-17 och 2019-02-08.
16 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017, ES 2018:01, Statens energimyndighet 2018.
17 http://energikontorsydost.se/biogassydost, 2018-12-19.
13
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(kapitel 4.2) kan det vara möjligt att täcka regionbussarnas behov med lokalt producerad biogas. Regionbussarnas behov uppskattades till ca 40,1 GWh per år och
beaktat att det är möjligt att köpa biogas utanför länsgränsen kan mängden tillgänglig biogas inte anses omöjliggöra något av de studerade alternativen. Ska all
regionbusstrafik drivas med biogas krävs det dock sannolikt tillgång till biogas
som producerats utanför länsgränsen, då det även finns en publik efterfrågan på
biogas i länet. Skulle därtill även stadstrafiken drivas till 100% med biogas i nästa
avtalsperiod skulle behovet uppgå till uppskattningsvis 55 GWh om året, vilket
sannolikt blir en stor utmaning.

El
Tillgången till elektrisk energi i Växjö bedöms inte vara en begränsande faktor
för elektrisk busstrafik18. Det är effektuttagen från elnätet som är av betydelse,
vilket påverkar elnätet och behovet av förstärkningsarbeten, se kapitel 6.

18

Kenneth Johansson, VEAB (Växjö Energi), E-post 2018-01-10.
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6. Infrastrukturbehov

För samtliga alternativ redovisas behovet av infrastruktur eller behovet av nedmontering av befintlig infrastruktur. Detta gäller primärt infrastruktur för laddning av elbussar och tankning av gasbussar eftersom infrastruktur för biodiesel
är mer etablerat och flexibelt i nuläget.

6.1 Växjö stadstrafik
Vid 100% biogasdrift (nuläge)
Detta alternativ motsvarar dagens situation och medför således ingen förändring
avseende infrastruktur.

Vid 68% biogasdrift och 32% eldrift
Detta alternativ medför endast långsamladdade elbussar, ca 20 stycken, som behöver vars en laddanordning vid respektive uppställningsplats i depån. Erfarenheter från Tyskland har visat att enstaka uppställningsplatser behöver tas bort för
att laddningsutrustning och infrastruktur ska få plats. I detta alternativ kan det
innebära 1–2 platser men det är inte säkert att så blir fallet. Behovet av biogas
uppskattas i detta alternativ minska till 10,1 GWh per år, jämfört med dagens
14,5 GWh/år. Att fortsatt nyttja gastankningsinfrastrukturen som idag kan vara
möjligt men kostnaden per levererad Nm3 gas påverkas av minskad efterfrågan
då fasta kostnader kvarstår. Ett alternativ är att ge andra fordon access till infrastrukturen.

Vid 32% biogasdrift och 68% eldrift
För snabbladdade elbussar, ca 30 stycken, gäller samma som för 100% eldrift
med undantaget att det krävs färre långsamladdare i depån. Nyttjandet av biogas
sjunker i detta alternativ till uppskattningsvis ca 5,2 GWh per år, jämfört med
dagens 14,5 GWh/år. Det gäller förutsatt att elbussarnas värmare drivs med biogas. Att fortsatt nyttja gastankningsinfrastrukturen som idag kan vara möjligt
men kostnaden per levererad Nm3 gas påverkas av minskad efterfrågan då fasta
kostnader kvarstår. Ett alternativ är att ge andra fordon access till infrastrukturen.

Vid 100% eldrift
Snabbladdade bussar, enligt förslag i denna studie, skulle erfordra åtta laddstolpar placerade på sju ändhållplatser (Löparvägen får två stolpar). Därtill kan det
också vara motiverat att förse någon/några ändhållplatser med en extra laddstolpe, och/eller förse depån med 1–2 snabbladdare, för att öka robustheten i systemet. Det är dock en fråga för operatören/leverantören vid upphandling. Samtliga bussar behöver därutöver laddningsanordning för långsamladdning vid uppställningsplatsen i depån. Det rekommenderas att inte ställa krav på elbussteknik
vid upphandling utan att istället låta operatörer lägga anbud på 100% eldrift med
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egna uppläggsförslag. Det kan vara bra att i förväg förbereda ett antal lämpliga
platser för snabbladdning så att stolpar kan etableras vid behov. Detta tillvägagångssätt har använts i t ex Helsingborg och Köpenhamn.
Baserat på de teknikval som ligger till grund för studien (se kapitel 2) gäller följande infrastrukturbehov kopplat till elnätet. För ändhållplatserna vid Kurortsvägen, Furumovägen, Fredrik Bondes väg och Samarkand södra finns befintlig 10
kV-kabel i närheten och inga större elnätsåtgärder krävs. Det som behövs är plats
till nya nätstationer i anslutning till laddstolparna. För ändhållplatserna vid Tärnvägen, Löparvägen, Småland airport samt för bussdepån på Hammerdalsvägen
krävs större förstärkningsarbeten på 10 kV-nätet. Även på dessa platser krävs
plats för nya nätstationer. För bussdepån på Hammerdalsvägen behöver en egen
nätstation etableras som därefter ansluts till VEABs 10 kV-nät. Utifrån en uppskattad maximal effekt på 2 MW bedöms det behövas en nätstation på 2x800
KVA. Viktigt att beakta är att det behövs en åtgärdsbeställning senast årsskiftet
2019/2020 om allt ska hinna färdigställas till 2023.19
En betydelsefull aspekt vid 100% eldrift för stadstrafiken är hur befintlig tankinfrastruktur för biogas ska hanteras. Om elbussarnas värmare drivs av biogas kan
befintlig infrastruktur potentiellt fortsatt nyttjas av stadsbussarna. Eventuellt är
det endast infrastruktur för snabbtankning som fungerar för gasdrivna värmare.
Gasefterfrågan blir uppskattningsvis endast ca 1 GWh om året – jämfört med
dagens 14,5 GWh/år, så sannolikt behöver andra fordon kunna nyttja infrastrukturen för att undvika en potentiellt dyr och oönskad avveckling. Ett sätt att bibehålla en hög nyttjandegrad av befintlig gasinfrastruktur är att låta andra fordon
nyttja tankanläggningen. Regionbussar kan vara ett alternativ, om gasdrift bedöms aktuellt för regionbusstrafiken, men även exempelvis lastbilar kan potentiellt vara ett alternativ.

6.2 Regiontrafik
Vid 100% biogasdrift
Den regionala trafikens struktur med flera mindre trafikutövare gör det mindre
aktuellt att investera i nya biogasanläggningar på depåområden, eftersom trafiken inte är koncentrerad till en eller ett par depåer. Publika tankstationer bedöms
därför vara av stor betydelse för detta alternativ. Som tidigare redovisats i kapitel
3.2 finns det enligt plan 10 publika gastankstationer i drift år 2020, men planer
kan ändras och en löpande dialog med leverantörer är väsentligt. Dessa fördelas
på sex orter i länet. Utifrån den generella riktlinjen att en publik tankstation inte
bör serva mer än 6–8 bussar, utöver övrig trafik, skulle de publika stationerna
kunna nyttjas av maximalt 80 bussar. Därtill finns depån i Växjö som skulle
kunna nyttjas av ett större antal regionala bussar, bland annat beroende på vilka
drivmedel framtida stadsbussar ska nyttja. Då den regionala trafiken omfattade
ca 130 tursatta bussar 2016 skulle detta alternativ, utifrån den generella riktlinjen,
sannolikt innebära ett behov av ytterligare infrastruktur för gastankning. De leverantörer som tillfrågats inom ramen för denna studie har samtliga generellt
ställts sig positiva till ytterligare investeringar om efterfrågan är stor nog. Även
beaktat Småländska Bränslens uppskattning för de egna stationerna, att varje
19

Kenneth Johansson, VEAB, E-post 2019-01-14 och 2019-02-07.
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station med mindre investeringar skulle kunna försörja dagens stadstrafik i Växjö
med gas, kan det inte helt uteslutas att trafiken kan bedrivas utan behov av ytterligare infrastruktur. Men eftersom tankstationerna är relativt få är det osäkert om
samtliga bussar kan tanka gas på ett rimligt sätt inom de tänkta omloppen.
Sammantaget kan alternativet inte avfärdas som orimligt men det krävs troligtvis
ytterligare etablering av infrastruktur och att kvantifiera behovet ter sig i nuläget
mycket svårt.

Vid 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift
Detta alternativ skulle uppskattningsvis medföra ca 80 gasdrivna regionbussar.
Utifrån kartläggningen av gastankningsinfrastruktur i länet (kapitel 3.2), och beaktat att det potentiellt kan vara möjligt för regionbussar att tanka gas i depån på
Hammerdalsvägen, skulle detta alternativ kunna vara praktiskt gångbart utan behov av nya infrastrukturetableringar. Men det kräver att bussarnas uppställningsplatser ligger på rimligt avstånd från en gastankstation och alternativet behöver
utredas mer i detalj. Förankring bör också ske med gasleverantörer och trafikutövare. Behov av ytterligare infrastruktur kan inte uteslutas, det kan heller inte
garanteras att alternativet är praktiskt gångbart.

Vid 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift
Detta alternativ skulle uppskattningsvis medföra ca 40 gasdrivna regionbussar.
Beaktat dagens befintliga och kommande etableringar av gastankningsinfrastruktur, samt att gasdrift kan kravställas för de avtal som har bäst förutsättningar att
tanka gas, bedöms detta alternativ vara realistiskt och genomförbart utan behov
av ytterligare infrastrukturetableringar. Det bör dock förankras med gasleverantörer och trafikutövare inför en kommande upphandling.

Vid 100% biodieseldrift (nuläge)
Detta alternativ motsvarar dagens situation och medför således ingen förändring
avseende infrastruktur.
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7. Investeringsbehov

Investeringsbehovet för respektive alternativ beräknas i detta kapitel. I beräkningarna ingår laddningsinfrastruktur, fordon (som kan ägas av antingen regionen eller operatören) samt anslutningskostnader till elnätet (inklusive förstärkningsarbeten). Beräkningar görs med och utan möjliga statliga stöd. Kostnader
som använts i beräkningarna är baserade på nuläget20 och beaktar inte en eventuell prisutveckling fram till 2023. Kostnader för elbussar är osäkra i detta avseende då marknaden utvecklas i snabb takt i nuläget. Generellt förväntas priserna på elbussar sjunka i takt med att marknaden mognar och tekniken etableras i större skala men sådana tendenser har inte kunnat urskiljas till dags datum,
och beaktas inte i beräkningarna.
Kostnader för investeringar i gastankningsinfrastruktur exkluderas i detta kapitel då det är investeringar som i så fall kommer att göras av kommersiella aktörer. Det blir således en kostnad som läggs på bränslepriset och inte en investeringskostnad för regionen.

7.1 Växjö stadstrafik
Vid 100% biogasdrift (nuläge)
Fordonskostnader
Detta alternativ antas motsvara dagens situation och därmed endast införskaffande av nya gasdrivna bussar, med motsvarande storleksfördelning som i nuläget. 31 standardbussar och sex ledbussar med gasdrift kostar uppskattningsvis
80,6 mkr. Använt styckpris är 2,6 mkr per standardbuss och 3,4 mkr per ledbuss.
Kostnad: 101,0 mkr

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Infrastruktur för gastankning finns på plats och inga ytterligare investeringar
krävs.
Kostnad: 0 kr

20

Omkring årsskiftet 2018/2019. Kostnaderna har uppdaterats sedan föregående studie.
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Vid 68% biogasdrift och 32% eldrift
Fordonskostnader
Detta alternativ bedöms omfatta 19 stycken eldrivna standardbussar, sex stycken
biogasdrivna ledbussar och 19 stycken biogasdrivna standardbussar.21 Antalet
elbussar är inklusive uppskattat behov av extra bussar till följd av el-drift (sju
bussar, se kapitel 2).
För elbussar är det möjligt att söka stödfinansiering genom elbusspremien22. Premien kan uppgå till som mest 20% av elbussens inköpspris. Dock inte mer än
100% av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss klassad
enligt Euro VI. I nuläget är budgeten för stödet 100 mkr årligen t o m 2023. Med
full elbusspremie skulle inköpskostnaden i detta alternativ minska med 21,3 mkr.
Huruvida fullt stöd är möjligt att erhålla det aktuella året går i nuläget inte att
avgöra men stödet ska enligt nuvarande plan finnas kvar när bussar till nästa avtalsperiod handlas upp.
Kostnad:

176,2 mkr (exklusive elbusspremie)
154,9 mkr (inklusive maximal elbusspremie)

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Detta alternativ omfattar endast laddare i depå, 19 till antalet. Därtill en anslutningsavgift som beräknats utifrån VEABs prismodell för anslutningsavgifter för
mellanspänning, 530 tkr, samt en kostnad för nätstationen på bussdepån i Växjö,
uppskattad till ca 900 tkr23. Gas- och dieseltankinfrastrukturen antas behållas
som den är i dagsläget.
För infrastruktur till elbussar kan det vara möjligt att erhålla statligt stöd via Klimatklivet. Budgeten för 2019 medför dock att Naturvårdsverket inte kan fatta
några nya beslut till Klimatklivet och möjligheten för framtida stöd kan inte beaktas i nuläget24. Även stöd via stadsmiljöavtal kan vara ett alternativ om laddinfrastruktur ingår i en större paketlösning med andra kollektivtrafikanläggningar, t ex bussgator, hållplatser eller signalsystem25. Redovisade kostnader är
utifrån dagens kostnadsbild och utan eventuellt statligt stöd.
Kostnad: 4,3 mkr

21

Styckpris: eldriven standardbuss 5,6 mkr (varav batteriet kostar 1 mkr), gasdriven ledbuss 3,4 mkr och gasdriven standardbuss 2,6 mkr.
22 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/elbusspremien/vagledning-for-elbusspremien.pdf, 2019-02-15.
23 Kenneth Johansson, VEAB, E-post 2019-02-07.
24
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/, 2019-02-15.
25 https://hallbarstad.se/sok-finansiering/stadsmiljoavtal-statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer/, 2019-02-15.
https://www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal, 2019-02-15.
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Vid 32% biogasdrift och 68% eldrift
Fordonskostnader
Detta alternativ bedöms omfatta 22 stycken eldrivna standardbussar, sju stycken
eldrivna ledbussar och 12 stycken biogasdrivna standardbussar.26 Antalet elbussar är inklusive uppskattat behov av extra bussar till följd av eldrift (fyra bussar,
se kapitel 2).
För elbussar är det möjligt att söka stödfinansiering genom elbusspremien27. Premien kan uppgå till som mest 20% av elbussens inköpspris. Dock inte mer än
100% av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss klassad
enligt Euro VI. I nuläget är budgeten för stödet 100 mkr årligen t o m 2023. Med
full elbusspremie skulle inköpskostnaden i detta alternativ minska med 34,4 mkr.
Huruvida fullt stöd är möjligt att erhålla det aktuella året går i nuläget inte att
avgöra men stödet ska enligt nuvarande plan finnas kvar när bussar till nästa avtalsperiod handlas upp.
Kostnad:

203,4 mkr (exklusive elbusspremie)
169,0 mkr (inklusive maximal elbusspremie)

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Valt lösningsförslag medför ett behov av laddare i depå för samtliga elbussar, 29
stycken, samt åtta stolpar för snabbladdning på sju geografiska platser. Depåladdarnas kostnad varierar beroende på vilken tillverkare som väljs och kostnadsintervallet är relativt stort. I studien antas 150 tkr per depåladdare. För
snabbladdningsstolparna antas en kostnad på 2 mkr per stolpe exklusive anslutningsavgift. Den totala anslutningsavgiften för samtliga platser, inklusive anslutning för depån och nödvändiga förstärkningsarbeten i elnätet, har grovt uppskattats till 4 mkr28. Därtill tillkommer en kostnad för nätstationen på bussdepån i
Växjö, uppskattad till ca 900 tkr29. Detta alternativ medför inte samma effektbehov från elnätet till depån som vid 100% elektrifiering men likväl används
samma kostnad. Detta då en satsning på eldriven busstrafik bör genomföras med
viss marginal för framtida behov och teknikval. I samband med att åtgärder görs
i anslutning till depån bör depån därför dimensioneras så att det är möjligt att i
senare skede implementera en helt elektrisk stadsbussflotta.

26

Styckpris: eldriven standardbuss 5,6 mkr (varav batteriet kostar 1 mkr), eldriven ledbuss 7 mkr (varav batteriet kostar 1 mkr) och gasdriven standardbuss 2,6 mkr.
27 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/elbusspremien/vagledning-for-elbusspremien.pdf, 2019-02-15.
28 Kenneth Johansson, VEAB, E-post 2019-01-14.
29 Kenneth Johansson, VEAB, E-post 2019-02-07.

23
Trivector Traffic

För infrastruktur till elbussar kan det vara möjligt att erhålla statligt stöd via Klimatklivet. Budgeten för 2019 medför dock att Naturvårdsverket inte kan fatta
några nya beslut till Klimatklivet och möjligheten för framtida stöd kan inte beaktas i nuläget30. Även stöd via stadsmiljöavtal kan vara ett alternativ om laddinfrastruktur ingår i en större paketlösning med andra kollektivtrafik-anläggningar, t ex bussgator, hållplatser eller signalsystem31. Redovisade kostnader är
utifrån dagens kostnadsbild och utan eventuellt statligt stöd.
Gas- och dieseltankinfrastrukturen antas behållas som den är i dagsläget.
Kostnad: 25,3 mkr

Vid 100% eldrift
Fordonskostnader
Detta alternativ bedöms omfatta 41 standardbussar och sju ledbussar med eldrift,
vilket inkluderar uppskattat behov av extra bussar till följd av eldrift (11 bussar,
se kapitel 2). Styckpriset har justerats jämfört med föregående studie och beräkningarna i denna studie utgår från 5,6 mkr per standardbuss och 7 mkr per ledbuss. Priserna är inklusive batterier.
För elbussar är det möjligt att söka stödfinansiering genom elbusspremien32. Premien kan uppgå till som mest 20% av elbussens inköpspris. Dock inte mer än
100% av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss klassad
enligt Euro VI. I nuläget är budgeten för stödet 100 mkr årligen t o m 2023. Med
full elbusspremie skulle inköpskostnaden i detta alternativ minska med 55,7 mkr.
Huruvida fullt stöd är möjligt att erhålla det aktuella året går i nuläget inte att
avgöra men det kan bli svårt då summan motsvarar halva budgeten för elbusspremien det året. Stödet ska enligt nuvarande plan finnas kvar när bussar till nästa
avtalsperiod handlas upp och att erhålla ersättning är sannolikt möjligt, men
eventuellt inte fullt stöd i detta fall.
Kostnad:

278,6 mkr (exklusive elbusspremie)
222,9 mkr (inklusive maximal elbusspremie)

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Valt lösningsförslag medför ett behov av laddare i depå för samtliga bussar, 48
stycken, samt åtta stolpar för snabbladdning på sju geografiska platser. Depåladdarnas kostnad varierar beroende på vilken tillverkare som väljs och kostnadsintervallet är relativt stort. I studien antas 150 tkr per depåladdare. För
snabbladdningsstolparna antas en kostnad på 2 mkr per stolpe exklusive anslutningsavgift. Den totala anslutningsavgiften för samtliga platser, inklusive anslutning för depån och nödvändiga förstärkningsarbeten i elnätet, har grovt

30

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/, 2019-02-15.
https://hallbarstad.se/sok-finansiering/stadsmiljoavtal-statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer/, 2019-02-15.
https://www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal, 2019-02-15.
32 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/elbusspremien/vagledning-for-elbusspremien.pdf, 2019-02-15.
31
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uppskattats till 4 mkr33. Därtill tillkommer en kostnad för nätstationen på bussdepån i Växjö, uppskattad till ca 900 tkr34.
För infrastruktur till elbussar kan det vara möjligt att erhålla statligt stöd via Klimatklivet. Budgeten för 2019 medför dock att Naturvårdsverket inte kan fatta
några nya beslut till Klimatklivet och möjligheten för framtida stöd kan inte beaktas i nuläget35. Även stöd via stadsmiljöavtal kan vara ett alternativ om laddinfrastruktur ingår i en större paketlösning med andra kollektivtrafikanläggningar, t ex bussgator, hållplatser eller signalsystem36. Redovisade kostnader är
utifrån dagens kostnadsbild och utan eventuellt statligt stöd.
Det rekommenderas att möjliggöra ett fortsatt nyttjande av gastankningsinfrastrukturen, exempelvis till värmarna, regionbussar eller andra kommersiella fordon. Investeringskostnaden i detta alternativ beaktar inte en eventuell avveckling
av befintlig gasinfrastruktur, något som skulle innebära en nedskrivning av värdet på anläggningarna. Stora delar av infrastrukturen har en avskrivningstid på
15 år eller längre37.
Kostnad: 28,1 mkr

33

Kenneth Johansson, VEAB, E-post 2019-01-14.
Kenneth Johansson, VEAB, E-post 2019-02-07.
35 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/, 2019-02-15.
36
https://hallbarstad.se/sok-finansiering/stadsmiljoavtal-statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer/, 2019-02-15.
https://www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal, 2019-02-15.
37 Steve Karlsson, avdelningschef VA-avdelningen Växjö kommun, E-post 2019-01-10.
34
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7.2 Regiontrafik
Vid 100% biogasdrift
Fordonskostnader
Nya fordon motsvarande dagens flotta antas införskaffas i detta alternativ, dock
med biogasdrift. Dubbeldäckare behöver sannolikt fortsatt drivas med diesel i
detta alternativ eller ersätts med andra fordonstyper med gasdrift. I den totala
kostnadsuppskattningen för detta alternativ antas dubbeldäckare med dieseldrift.
Bussflottan38 omfattar då 36 standardbussar med gasdrift, 82 boggibussar med
gasdrift och 11 dubbeldäckare med dieseldrift.39
Kostnad: 503,5 mkr

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Bedöms inte medföra några direkta investeringskostnader då större regionalt
ägda depåer saknas, undantaget Växjödepån som redan har infrastruktur för tankning av gas. Ett behov av ytterligare tankningsinfrastruktur bedöms behöva lösas
av gasleverantörerna i form av fler publika stationer, ytterligare investeringar i
befintliga stationer eller möjligen nyetableringar hos större trafikutövare. Detta
bedöms vara en kostnad som sannolikt bakas in i bränslepriset och faller således
in i kategorin driftskostnader.
Kostnad: 0 kr

Vid 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift
Fordonskostnader
Utifrån dagens bussflotta uppskattas detta alternativ omfatta 25 gasdrivna standardbussar, 11 dieseldrivna standardbussar, 52 gasdrivna boggibussar, 30 dieseldrivna boggibussar och 11 dieseldrivna dubbeldäckare.40
Kostnad: 483,0 mkr

38

Bussflottan har uppdaterats sedan föregående studie och flottan ser något annorlunda ut sett till antal och
fördelning mellan fordonstyper.
39
Styckpris: standardbuss gas 3,5 mkr, boggibuss gas 4 mkr och dubbeldäckare diesel 4,5 mkr.
40 Styckpris: standardbuss diesel 3 mkr, standardbuss gas 3,5 mkr, boggibuss diesel 3,5 mkr,
boggibuss gas 4 mkr och dubbeldäckare diesel 4,5 mkr.
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Infrastruktur- och anläggningskostnader
Bedöms inte medföra några direkta investeringskostnader då större regionalt
ägda depåer saknas, undantaget Växjödepån som redan har infrastruktur för tankning av gas. Ett behov av ytterligare tankningsinfrastruktur bedöms behöva lösas
av gasleverantörerna i form av fler publika stationer, ytterligare investeringar i
befintliga stationer eller möjligen nyetableringar hos större trafikutövare. Detta
bedöms vara en kostnad som sannolikt bakas in i bränslepriset och faller således
in i kategorin driftskostnader.
Kostnad: 0 kr

Vid 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift
Fordonskostnader
Utifrån dagens bussflotta uppskattas detta alternativ omfatta nio gasdrivna standardbussar, 27 dieseldrivna standardbussar, 30 gasdrivna boggibussar, 52 dieseldrivna boggibussar och 11 dieseldrivna dubbeldäckare.41
Kostnad: 464,0 mkr

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Bedöms inte medföra några direkta investeringskostnader då större regionalt
ägda depåer saknas, undantaget Växjödepån som redan har infrastruktur för tankning av gas. Ett behov av ytterligare tankningsinfrastruktur bedöms behöva lösas
av gasleverantörerna i form av fler publika stationer, ytterligare investeringar i
befintliga stationer eller möjligen nyetableringar hos större trafikutövare. Detta
bedöms vara en kostnad som sannolikt bakas in i bränslepriset och faller således
in i kategorin driftskostnader.
Kostnad: 0 kr

Vid 100% biodieseldrift (nuläge)
Fordonskostnader
Nya fordon motsvarande dagens flotta antas införskaffas i detta alternativ, vilket
motsvarar 36 standardbussar, 82 boggibussar och 11 dubbeldäckare.42
Kostnad: 444,5 mkr

Infrastruktur- och anläggningskostnader
Motsvarar dagens situation och inga ytterligare investeringskostnader har identifierats.
Kostnad: 0 kr

41

Styckpris: standardbuss diesel 3 mkr, standardbuss gas 3,5 mkr, boggibuss diesel 3,5 mkr,
boggibuss gas 4 mkr och dubbeldäckare diesel 4,5 mkr.
42 Styckpris: standardbuss diesel 3 mkr, boggibuss diesel 3,5 mkr och dubbeldäckare diesel 4,5 mkr.
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8. Ekonomi

Den samlade ekonomin beräknas baserat på investeringsbehovet (kapitel 7) samt
driftkostnader för de åtta alternativen. Underlag för driftskostnader har hämtats
från tidigare studie43. Skillnader från tidigare studie är räntan som ändrats till
3,5% (tidigare 2,5%), driftkostnaden per laddstolpe som ändrats till 50 000 kr
per år (tidigare 20 000 kr) samt avskrivningstiden för elbussar som ändrats till
15 år (tidigare 20 år). Rimlig avskrivningstid för elbussar är svår att avgöra.
Elfordon håller generellt längre till följd av färre rörliga delar och mindre vibrationer som sliter på konstruktionen, 20 års drift är exempelvis inte ovanligt för
trådbussar i Europa. Samtidigt finns en osäkerhet kring batterier och teknisk utveckling och hittills är det vanligaste att skriva av nya batteribussar på en avtalsperiod, normalt 10 år. Avskrivningstiden beror också på huruvida Regionen kan
ta ansvar för fordonen och om det är möjligt med överlåtelseavtal för fordonen
när en ny avtalsperiod påbörjas. I beräkningarna har en avskrivningstid på 15
år antagits för elbussar exklusive batteri och en avskrivningstid på 7,5 år har
antagits för batterierna, vilket motsvarar ett batteribyte under bussens livslängd.
Batterikostnaden har schablonmässigt satts till 1 mkr styck.
För förarkostnader har ca 5% extra förartid uppskattats vid 100% eldriven
stadsbusstrafik i Växjö, varav ca 4% tillskrivs snabbladdning (laddtid på linje 1,
3, 4 och 5) och ca 1% tillskrivs depåladdning (15 minuter extra tomkörning per
fordon och dag i snitt för 17 bussar på linjerna 2, 6, 7, 8 och 9).
Samhällsekonomiska aspekter belyses utifrån tidigare studie men inga nya beräkningar genomförs i denna studie. Även input från Länstrafiken Kronoberg
avseende bränsleval har inkluderats.

43

Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - Inför ny avtalsperiod 2023, Trivector rapport 2017:44.
Underhållskostnad för bussar: dieseldrift (fortsatt användande av RME antas) 0,54 kr/km, gasdrift 0,55 kr/km
och eldrift 0,35 kr/km.
Kostnad bränsle: RME 1,2 kr/kWh, biogas 1,1 kr/kWh och el 1 kr/kWh.
Förarkostnad: 350 kr/timme.
Utbildningskostnad vid elbussinförande: 2 000 000 kr som en engångskostnad.
Batteribyte: Ett byte per elbuss á en miljon kronor.
Övriga kostnader (administration mm): 20% påslag på summan av övriga poster.
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8.1 Växjö stadstrafik
Vid 100% biogasdrift
Tabell 8-1 Uppskattad årlig kostnad för alternativet.

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

101 000 000

3,50%

10

12 144 000

Underhåll

1 657 000

Drivmedel

15 926 000

Förare

57 268 000

Övriga kostnader

17 399 000

Totalt

104 394 000

Vid 68% biogasdrift och 32% eldrift
Tabell 8-2 Uppskattad årlig kostnad för alternativet, inklusive elbusspremie.

Investering

Ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

Elfordon (exkl. batterier)

87 400 000

3,50%

15

8 393 000

Batterier

19 000 000

3,50%

7,5

2 924 000

-21 300 000

3,50%

15

-1 849 000

69 800 000

3,50%

10

8 393 000

4 300 000

3,50%

15

373 000

Elbusspremie
Gasfordon
Infrastruktur
Underhåll, fordon

1 465 000

Underhåll, infrastruktur

10 000

Drivmedel

12 268 000

Förare

57 714 000

Utbildning, elbuss
Övriga kostnader
Totalt (inkl. elbusspremie)
Jämfört nuläge

2 000 000

200 000
17 486 000
106 573 000
+2 179 000 (+2%)
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Vid 32% biogasdrift och 68% eldrift
Tabell 8-3 Uppskattad årlig kostnad för alternativet, inklusive elbusspremie.

Investering

Ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

143 200 000

3,50%

15

12 433 000

29 000 000

3,50%

7,5

4 463 000

-34 400 000

3,50%

15

-2 987 000

Gasfordon

31 200 000

3,50%

10

3 752 000

Infrastruktur

25 300 000

3,50%

15

2 197 000

Elfordon (exkl. batterier)
Batterier
Elbusspremie

Underhåll, fordon

1 246 000

Underhåll, infrastruktur

410 000

Drivmedel

8 010 000

Förare
Utbildning, elbuss
Övriga kostnader
Totalt (inkl. elbusspremie)
Jämfört nuläge

59 878 000
2 000 000

200 000
17 064 000
106 666 000
+2 272 000 (+2%)
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Vid 100% eldrift
En betydelsefull aspekt vid 100% eldrift för stadstrafiken är hur befintlig tankinfrastruktur för biogas ska hanteras. Det mest kritiska, tekniskt sett, med att hålla
igång gasleveranser med små volymer är sannolikt gasreningsprocessen som
idag har en min-last på strax under 100 Nm3 per timme. Skulle efterfrågan på gas
understiga 500 000 Nm3 per år kan det således bli problematiskt att hålla igång
produktionen. På tankningsanläggningen är det sannolikt möjligt att fortsatt
nyttja infrastrukturen även vid liten efterfrågan. Det ska dock beaktas att den
ekonomiska effekten för Växjö kommun kan bli stor när infrastrukturen inte kan
nyttjas som planerat. Kostnaden per levererad Nm3 blir också högre då det finns
fasta kostnader knutna till driften, oavsett levererad volym. Från kommunens
sida är det viktigt att Regionen inte förhindrar för andra fordon att få tillgång till
tankanläggningen på depån, i det fall efterfrågan från busstrafiken skulle minska
till följd av exempelvis eldriven stadsbusstrafik. Ekonomiska effekter av en
eventuell minskad efterfrågan på biogas har inte kunnat beaktas i studien. I beräkningarna antas externa värmare i elbussarna drivas av biogas.
Tabell 8-4 Uppskattad årlig kostnad för alternativet, inklusive elbusspremie.

Investering
Fordon (exkl. batterier)

Ränta avskrivningstid

årlig kostnad

230 600 000

3,50%

15

20 022 000

48 000 000

3,50%

7,5

7 387 000

Elbusspremie

-55 700 000

3,50%

15

-4 836 000

Infrastruktur

28 100 000

3,50%

15

2 440 000

Batterier

Underhåll, fordon

1 065 000

Underhåll, infrastruktur

410 000

Drivmedel

4 347 000

Förare
Utbildning, elbuss
Övriga kostnader
Totalt (inkl. elbusspremie)
Jämfört nuläge

60 325 000
2 000 000

200 000
17 152 000
108 512 000
+4 118 000 (+4%)
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Samhällsekonomiska aspekter för stadsbusstrafik
Med dagens förutsättningar och fordonsmarknad bedöms ett nyttjande av elbussar medföra merkostnader. Som tidigare nämnts finns det osäkerheter avseende
marknadens utveckling under de kommande åren samt hur det kommer påverka
kostnaderna. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms eldrift däremot
medföra besparingar jämfört med konventionell drift med förbränningsmotorer.
Ur ett klimatperspektiv har både biogas och förnybar el goda egenskaper. Eldrift
har en fördel avseende energianvändning medan biogas har fördelen att det ingår
i ett lokalt kretslopp där biologiskt avfall tas tillvara. Skillnaderna mellan eldrift
och biogasdrift är däremot större avseende påverkan på närmiljön, där utsläpp av
partiklar och kväveoxider (NOX) samt påverkan på bullernivån är viktiga
aspekter som påverkar människors hälsa. I efterföljande tabell redovisas en samhällsekonomisk jämförelse mellan eldrift och dagens biogasdrift, hämtad från föregående studie44.
Tabell 8-5 Uppskattning av samhällsekonomiska kostnader för Växjö stadstrafik.
Drivmedel

Biogasdrift
Eldrift

Nyckeltal
(ASEK-Kristianstad)

Växjö stadstrafik
(3 012 544 vagnkm/år)

Summa

Partiklar

NOx

Buller

Partiklar

NOx

Buller

Emissioner+
buller

[öre/km]

[öre/km]

[kr/km]

[kr/år]

[kr/år]

[kr/år]

[kr/år]

3,5

4,2

3,6

105 439

126 527

10 845 158

11 077 124

0

0

0,97

0

0

2 922 168

2 922 168
(-74% jmf biogas)

Utöver de aspekter som tas upp i denna utredning, finns det andra saker som
påverkar Region Kronobergs val av drivmedel, där samhällsekonomiska effekter
är en viktig aspekt. Elektrisk drift har i detta avseende en klar fördel då utsläpp
från motorn uteblir och motorbullernivåerna sjunker markant. Avseende buller
är däcken en betydande källa när bussen är i rörelse, vilket inte påverkas nämnvärt av driftstekniken. Däremot försvinner de höga bullernivåer som uppstår när
en förbränningsmotor drar tungt, t ex vid start från stillastående.
I dialog med Länstrafiken Kronoberg har det framgått att miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö stad lagt ett föreläggande på Länstrafiken utifrån bullerproblematik. Nämnden har begränsat möjligheten att köra kollektivtrafik med specifika
fordonsmodeller, trots att dessa är besiktigade och godkända, till följd av höga
bullernivåer på vissa platser i staden. Länstrafiken ser en stor risk att även framtida fordonsmodeller kan komma att få begränsningar av miljö- och hälsoskyddsnämnden och ser buller från bussarna som en viktig aspekt vid val av drivmedel.
En annan aspekt av vikt för Länstrafiken är stadsbusstrafikens image. Biogasbussar har hittills uppfattats positivt, framför allt ur ett miljöperspektiv, där medborgarna också är deltagande genom insamlingar av matrester. Men eftersom elbussar nu kommer på bred front finns det en risk att konventionell trafik uppfattas
som mindre modern, vilket kan ha en negativ påverkan på stadsbusstrafikens
image. Att öka kollektivtrafikens andel gentemot biltrafiken är positivt ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

44

Trivector rapport 2017:44 Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - Inför ny avtalsperiod 2023.
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8.2 Regiontrafik
Vid 100% biogasdrift
Tabell 8-6 Uppskattad årlig kostnad för alternativet.

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

503 500 000

3,50%

10

60 542 000

Underhåll

5 209 000

Drivmedel

43 919 000

Förare

132 426 000

Övriga kostnader

48 419 000

Totalt

290 515 000

jämfört nuläge

+17 774 000 (+7%)

Vid 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift
Tabell 8-7 Uppskattad årlig kostnad för alternativet.

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

Gasfordon

295 500 000

3,50%

10

35 531 000

Dieselfordon

187 500 000

3,50%

10

22 545 000

Underhåll

5 172 000

Drivmedel

41 508 000

Förare

132 426 000

Övriga kostnader

47 436 000

Totalt

284 618 000

jämfört nuläge

+11 877 000 (+4%)

Vid 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift
Tabell 8-8 Uppskattad årlig kostnad för alternativet.

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

Gasfordon

151 500 000

3,50%

10

18 217 000

Dieselfordon

312 500 000

3,50%

10

37 575 000

Underhåll

5 143 000

Drivmedel

38 952 000

Förare
Övriga kostnader
Totalt
jämfört nuläge

132 426 000
46 463 000
278 776 000
+6 035 000 (+2%)
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Vid 100% biodieseldrift (nuläge)
Tabell 8-9 Uppskattad årlig kostnad för alternativet.

Fordon

Investering

ränta

avskrivningstid

årlig kostnad

444 500 000

3,50%

10

53 447 000

Underhåll

5 115 000

Drivmedel

36 296 000

Förare
Övriga kostnader
Totalt

132 426 000
45 457 000
272 741 000
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9. Slutsatser

I detta kapitel presenteras slutsatser för respektive alternativ samt en översiktsbild för möjlighet till, och uppskattade effekter av, olika kombinationer.

1. Växjö stadstrafik med 100% biogasdrift (nuläge)






Uppskattat årligt energibehov: 14 478 MWh
 Varav biogas: 14 478 MWh
Tillgång till mängd biogas: Finns på depån i Växjö
Praktisk genomförbarhet: Ingen förändring
Uppskattad årlig kostnad: 104 394 000 kr
 Jämfört med nuläget: Bedömning: Fullt möjlig då driften fortsätter som idag.

2. Växjö stadstrafik med 68% biogasdrift och 32% eldrift






Uppskattat energibehov: 11 252 MWh
 Varav biogas: 10 162 MWh
Tillgång till mängd biogas: Finns på depån i Växjö
Praktisk genomförbarhet: Fullt möjligt
Uppskattad årlig kostnad, inkl. elbusspremie: 106 573 000 kr
 Jämfört med nuläget: +2 179 000 (+2%)
Bedömning: Ett fullt möjligt alternativ.

3. Växjö stadstrafik med 32% biogasdrift och 68% eldrift






Uppskattat energibehov: 7 487 MWh
 Varav biogas: 5 229 MWh (inklusive externa värmare till elbussar)
Tillgång till mängd biogas: Finns på depån i Växjö
Praktisk genomförbarhet: Fullt möjligt men kostnad och minskad efterfrågan på biogas är även i detta alternativ viktiga frågor.
Uppskattad årlig kostnad, inkl. elbusspremie: 106 666 000 kr
 Jämfört med nuläget: +2 272 000 kr (+2%)
Bedömning: Fullt möjligt i praktiken men biogasfrågan medför
osäkerheter då efterfrågan från busstrafiken riskerar att bli låg.
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4. Växjö stadstrafik med 100% eldrift







Uppskattat energibehov: 4 256 MWh
 Varav biogas: 912 MWh (till externa värmare)
Tillgång till mängd biogas: Finns på depån i Växjö
Praktisk genomförbarhet: Fullt möjligt trafikmässigt och implementeringsmässigt. Att efterfrågan på biogas från stadsbusstrafiken minskar
kraftigt är en viktig fråga att hantera och medför viss osäkerhet.
Uppskattad årlig kostnad, inkl. elbusspremie: 108 512 000 kr
 Jämfört med nuläget: +4 118 000 kr (+4%)
Bedömning: Fullt möjligt i praktiken men biogasfrågan medför osäkerheter då efterfrågan från busstrafiken riskerar att bli väldigt låg. Även den
tekniska- och marknadsmässiga utvecklingen för elbussar under de kommande åren är en betydande osäkerhet för detta alternativ.

A. Regiontrafik med 100% biogasdrift








Uppskattat energibehov: 39 926 MWh
 Varav biogas: Nära 100%, dubbeldäckare drivs med biodiesel
Tillgång till mängd biogas: Kan täckas av produktion inom länet men
även andra fordon behöver tillgång till gas och import kan behövas, tillgång osäker
Praktisk genomförbarhet: Kan bli en utmaning då tankstationer inte
finns i samma utsträckning. Kan medföra en begränsning för operatörer
att lämna anbud. Kräver vidare utredning
Uppskattad årlig kostnad: 290 515 000 kr
 Jämfört med nuläget: +17 774 000 kr (+7%)
Bedömning: En utmaning avseende tillgång till gastankstationer och tillräcklig mängd biogas.

B. Regiontrafik med 60% biogasdrift och 40% biodieseldrift






Uppskattat energibehov: 36 632 MWh
 Varav biogas: 24 500 MWh
Tillgång till mängd biogas: Kan täckas av dagens produktion inom länet
men även andra fordon behöver tillgång till gas
Praktisk genomförbarhet: Kan bli en utmaning för operatörer att lägga
anbud då tankstationer inte finns i samma utsträckning som för biodiesel.
Uppskattad årlig kostnad: 284 618 000 kr
 Jämfört med nuläget: +11 877 000 kr (+4%)
Bedömning: Möjligt men tillgång till tankstationer för biogas medför
osäkerheter.

C. Regiontrafik med 30% biogasdrift och 70% biodieseldrift






Uppskattat energibehov: 33 481 MWh
 Varav biogas: 12 250 MWh
Tillgång till mängd biogas: Produceras inom länet idag
Praktisk genomförbarhet: Bedöms vara fullt möjligt
Uppskattad årlig kostnad: 278 776 000 kr
 Jämfört med nuläget: +6 035 000 kr (+2%)
Bedömning: Ett fullt möjligt alternativ.
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D. Regiontrafik med 100% biodieseldrift (nuläge)









Uppskattat energibehov: 30 247 MWh
 Varav biogas: 0 MWh
Tillgång till mängd biogas: –
Tillgång till mängd biodiesel: HVO är osäker till följd av att PFAD inte
ska tillåtas som råvara men inga direkta skillnader avseende RME har
identifierats.
Praktisk genomförbarhet: Ingen förändring
Uppskattad årlig kostnad: 272 741 000 kr
Jämfört med nuläget: Bedömning: Fullt möjlig då driften fortsätter som idag.

Kombinationer av alternativen
Tabell 9-1 Bedömning av alternativkombinationer. Färgen på rutorna är bedömning av genomförbarhet, vilket primärt är knutet till osäkerheter avseende mängd biogas, tankning av biogas
samt hantering av biogasinfrastruktur vid kraftigt minskad eller ökad efterfrågan från busstrafiken. Uppskattat årligt energibehov och årlig kostnad framgår i respektive ruta med procentuell förändring jämfört med nuläget. Elbusspremien är inkluderad i beräkningarna.
Regiontrafik (A-D)

A.
100% biogasdrift

B.
60% biogasdrift,
40% biodieseldrift

C.
30% biogasdrift,
70% biodieseldrift

D.
100% biodieseldrift

1.
100% biogasdrift

1A.
Energi: 54 GWh (+22%)
Kostnad: 395 Mkr (+5%)

1B.
Energi: 51 GWh (+14%)
Kostnad: 389 Mkr (+3%)

1C.
Energi: 48 GWh (+7%)
Kostnad: 383 Mkr (+2%)

1D.
Energi: 45 GWh
Kostnad: 377 Mkr

2.
68% biogasdrift,
32% eldrift

2A.
Energi: 51 GWh (+14%)
Kostnad: 397 Mkr (+5%)

2B.
Energi: 48 GWh (+7%)
Kostnad: 391 Mkr (+4%)

2C.
Energi: 45 GWh (0%)
Kostnad: 385 Mkr (+2%)

2D.
Energi: 41 GWh (-7%)
Kostnad: 379 Mkr (+1%)

3.
32% biogasdrift,
68% eldrift

3A.
Energi: 47 GWh (+6%)
Kostnad: 397 Mkr (+5%)

3B.
Energi: 44 GWh (-1%)
Kostnad: 391 Mkr (+4%)

3C.
Energi: 41 GWh (-8%)
Kostnad: 385 Mkr (+2%)

3D.
Energi: 38 GWh (-16%)
Kostnad: 379 Mkr (+1%)

4.
100% eldrift

4A.
Energi: 44 GWh (-1%)
Kostnad: 399 Mkr (+6%)

4B.
Energi: 41 GWh (-9%)
Kostnad: 393 Mkr (+4%)

4C.
Energi: 38 GWh (-16%)
Kostnad: 387 Mkr (+3%)

4D.
Energi: 35 GWh (-23%)
Kostnad: 381 Mkr (+1%)

Stadstrafik (1-4)

Tabell 9-2 Färgförklaring.

Bedöms vara realistiskt.
Möjligt, men med osäkerheter. Vidare utredning rekommenderas.
Bedöms vara en stor utmaning att realisera.
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Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-05-24

§ 61

Beslutsunderlag till regionstyrelsen
gällande drivmedel för bussar (19RGK387)
Beslut

Trafiknämnden lämnar beslutsunderlag till regionstyrelsen i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse och föreslagen ändring.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har till trafiknämnden gett uppdrag att inför
regionstyrelsens sammanträde den 4 juni återkomma med beslutsunderlag om drivmedel
i Länstrafikens bussar från och med juni 2023.
Trafiknämnden har låtit utreda drivmedel till nästa trafikavtalsperiod i linjetrafik som
påbörjas i juni 2023. Dialog har förts med övriga inblandade parter bland annat vid
Trafiknämndens senaste sammanträde. Trafiknämnden bedömer utifrån detta att
regionstyrelsen bör besluta att elektrifiera Växjö stadstrafik, samt att regionbusstrafiken
ska köras på fossilfria bränslen, varav åtminstone bussarna som är stationerade i Växjö
stad ska köras på biogas.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om hybridbussar i regiontrafiken, batteriers
livslängd och teknikutveckling, fokus på utsläpp snarare än drivmedel.
Föreslås att i underlaget till regionstyrelsen göra förändringen att sista meningen lyder:
"För övriga regionbussar kan flera fossilfria bränsletyper vara aktuella."
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden lämnar beslutsunderlag till regionstyrelsen i enlighet med
upprättad tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Drivmedel för bussar
 Drivmedel för bussar - tjänsteskrivelse
 §120 RSAU Upphandling av linjelagd busstrafik - diskussion angående drivmedel

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 146

Direktiv till trafiknämnden - Upphandling
av linjelagd busstrafik (19RGK387)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023, med
följande inriktningar;
- Inriktningen för drivmedel i Växjö stadstrafik från 2023 ska vara eldrift.
- Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafik från 2023 ska vara att regionbussar med
stationeringsort Växjö ska drivas på Biogas. För övriga regionbussar kan flera fossilfria
bränsletyper vara aktuella. Biogas anskaffas av vinnande trafikföretag i upphandlingen.
2. Genomföra en depåutredning för bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö.
Protokollsanteckning

Melena Jönsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
"Att: Lämna till anbudsgivarna valet av bränsleslag, inom givna ramar: Växjö stadstrafik,
biogas alternativt el. Regiontrafik, fossilfritt bränsle.
Att: Förbereda bussdepån på Hammerdalsvägen för 2MW effektuttag, med nätstation
på 2x800 KVA, på så vis har anbudsgivarna möjlighet att köra elbussar i stadstrafiken
med långsamladdning i depå utifrån den teknik som finns tillgänglig 2023, förutsatt att
det medför vinnande anbud.
Att: Anbudsgivarna själva ansvarar för att välja leverantör av biogas och på så sätt själva
betalar, och hanterar biogasen under avtalsperioden. På samma sätt som övriga bränslen
och förnödenheter."
Sammanfattning

Regionstyrelsen fullgör uppgiften som Regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs
län. Det åligger kollektivtrafikmyndigheten att fatta strategiska beslut gällande nya
trafikupphandlingar och besluten ska återspegla de politiska intentionerna i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Regionstyrelsen lämnar därför direktiv till trafiknämnden
kring hur upphandlingen ska genomföras.
Trafiknämnden ska påbörja ny trafikupphandling för all busstrafik som drivs i offentlig
regi i Kronobergs län. Nuvarande trafikavtal, som startade juni 2013 omfattar all
linjelagd busstrafik, både stads- och regionbusstrafik och löper fram till juni 2023. För
att med god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång bör
därför nu arbetet med en ny upphandling påbörjas.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Upphandlingen ska genomföras enligt Region Kronobergs sedan tidigare beslutade
huvudprinciper för upphandling. Inriktningen gällande drivmedel föreslås vara
elektrifiering av Växjö stadsbusstrafik och att regionbusstrafiken som är stationerad i
Växjö ska drivas med biogas. Biogas anskaffas, i likhet med övriga bränsletyper, av
vinnande trafikentreprenör. Övrig regionbusstrafik ska drivas med fossilfria bränslen.
Förändringar i fordonsflottan och drivmedelssammansättning medför ett behov av att
bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö utreds.
Föredragande

Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande, Jessica Gunnarsson,
verksamhetsutvecklare länstrafiken, och Daniel Malmqvist, projektledare länstrafiken.
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Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt
stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning,
högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd,
näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför,
både i Sverige och globalt.
Region Kronoberg ställer sig positivt till förslaget som helhet enligt de
motiveringarna som har framförts i promemorian och föreslår att:


Styrningen mer orienteras mot arbetsmarknaden och det regionala
näringslivets behov av kompetens.



Överenskommelserna som sluts med respektive lärosäte på ett tydligt sätt
kopplas till regional utvecklingsstrategi och att samråd sker med regionalt
utvecklingsansvarig.



Regionala behov inom kompetensförsörjning får större genomslag i
utbildningsutbudets inriktning, dimensionering och upplägg.



Förslaget förtydligar hur en samordning av analyser mellan myndigheter
som berör kompetensförsörjning därtill regioners analyser av detsamma
som kan ha bäring på hur lärosätena styrning ska samordnas.



Insatser för samverkan med det omgivande samhället, livslångt lärande,
breddad rekrytering och ökat söktryck till bristyrkesutbildningar ges en
högre prioritering samt följs upp och utvärderas av UKÄ.
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Sammanfattning
Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt
stödjer målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning,
högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd,
näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför,
både i Sverige och globalt.
Region Kronoberg lämnar synpunkter som regional utvecklingsansvarig med
ansvar för bland annat regional kompetensförsörjning samt som
verksamhetsansvarig för Hälso och sjukvård. Region Kronoberg stödjer
betänkandet och dess förslag till åtgärder i sin helhet med följande synpunkter.
Synpunkter
Lärosätena spelar en avgörande roll för regional tillväxt, detta genom att vara en
viktig motor för kompetensförsörjning, stärkt attraktionskraft och innovation.
Region Kronoberg har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet men även
kringliggande lärosäten i andra regioner. Region Kronoberg är mån om att
utveckla dessa samarbeten och på ett ännu bättre sätt tillvarata möjligheter för
regional utveckling.
Varje enskilt lärosäte verkar i en regional kontext där frågor om
kompetensförsörjning, utbildningsplanering, samverkan samt forskning- och
innovationspolitiska avväganden, bör processas i nära samarbete med, regionalt
utvecklingsansvarig aktör.
Vi, liksom övriga regioner i Sydsverige anser att utbildningsutbudet och dess
dimensionering i högre grad bör orienteras mot arbetsmarknaden och det
regionala näringslivets behov av kompetens, så att utbildningar mellan regioner
kompletterar varandra och att invånare erbjuds ett utbildningsutbud som matchar
efterfrågan hos arbetsmarknaden regionalt.
I befintligt förslag som innebär fyraåriga överenskommelser med respektive
lärosäte bör dialog föras med regionalt utvecklingsansvariga inom ramen för
regional kompetensförsörjning, forsknings- och innovationssamverkan samt
näringsliv.
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Remissyttrande
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Handläggare: Jonas Mokvist,
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I förslaget föreslås att en expertgrupp för analys av högre utbildning och forskning
upprättas hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Region Kronoberg ser
analysfunktionen som positiv men pekar samtidigt på att analyser som berör
kompetensförsörjningsområdet görs redan av ett flertal offentliga aktörer. Därtill
finns det goda underlag att inhämta från regionerna, som i sitt uppdrag gällande
regional kompetensförsörjning, tillhandahåller analyser och prognoser. Där av vore
det önskvärt att förslaget även förtydligar hur en samordning av analyser mellan
myndigheter som berör kompetensförsörjning som kan ha bäring på hur
lärosätena styrning ska samordnas.
Omvärldens närvaro påverkar ständigt i det lokala, regionala och nationella
kontexten, där det gäller att kunna svara på strukturomvandlingar. Lärosätena ska
kunna agera snabbt och flexibelt när den regionala sysselsättningen påverkas
negativt. I det livslånga lärandet ska lärosätena skapa förutsättningar såväl för
företag med fortbildning och vidareutbildning och individers karriärväxling.
Genom att stärka förutsättningar för det livslånga lärandet bidrar lärosätena här till
den regionala utvecklingen.
Förslagen på ändringar i högskolelagen rörande fortbildning och livslångt lärande
är välkommet, men utformningen av styrningen och förutsättningarna för
strukturen för det regionala behovet av kompetensförsörjning för såväl individ
som organisation/lärosäte bör ses över ytterligare.
Region Kronoberg ställer sig positivt till förslaget som helhet enligt de
motiveringarna som har framförts i promemorian, och utifrån ovanstående
föreslår följande:


Att styrningen mer orienteras mot den regionala arbetsmarknadens behov
av kompetens.



Att överenskommelserna som sluts med respektive lärosäte på ett tydligt
sätt kopplas till regional utvecklingsstrategi och att samråd sker med
regionalt utvecklingsansvarig.



Att regionala behov inom kompetensförsörjning får större genomslag i
utbildningsutbudets inriktning, dimensionering och upplägg.



Att förslaget förtydligar hur en samordning av analyser mellan
myndigheter som berör kompetensförsörjning därtill regioners analyser av
detsamma som kan ha bäring på hur lärosätena styrning ska samordnas.



Att insatser för samverkan med det omgivande samhället, livslångt
lärande, breddad rekrytering och ökat söktryck till bristyrkesutbildningar
ges en högre prioritering samt följs upp och utvärderas av UKÄ.

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Till statsrådet

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Statsrådet Helene
Hellmark Knutsson förordade fr.o.m. den 15 maj 2017 Pam Fredman
som särskild utredare.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 15 maj
2017 Lars Olof Mikaelsson. Ingeborg Amnéus, Magnus Petersson
och Anders Steinwall har varit anställda som sekreterare i utredningen från samma datum.
Utredningen har tagit namnet Styr- och resursutredningen (Strut).
Som experter förordnades fr.o.m. den 15 maj Jonas Björk (Utbildningsdepartementet), Sara Bringle (Utbildningsdepartementet), Love
Hansson (Finansdepartementet), Michael Jacob (Näringsdepartementet) och Mikaela Staaf (Utbildningsdepartementet). Markus Hed
(Näringsdepartementet) förordnades fr.o.m. den 1 september 2017.
Michael Jacob entledigades fr.o.m. den 1 november 2017. I hans ställe
förordnades Anna Ax (Näringsdepartementet) fr.o.m. samma dag.
Utredningen har enligt direktiv haft en parlamentarisk referensgrupp knuten till sig, där samtliga riksdagspartier har varit representerade. Fredrik Christensson (Centerpartiet), Annika Eclund
(Kristdemokraterna), Elisabet Knutsson (Miljöpartiet), Hanna
Victoria Mörck (Vänsterpartiet), Christer Nylander (Liberalerna),
Robert Stenkvist (Sverigedemokraterna), Thomas Strand (Socialdemokraterna) och Camilla Waltersson Grönvall (Moderaterna) förordnades som ledamöter fr.o.m. den 20 september 2017. Camilla
Waltersson Grönvall entledigades fr.o.m. den 23 februari 2018. I hennes ställe förordnades Erik Bengtzboe (Moderaterna) fr.o.m. samma
datum. Christer Nylander entledigades fr.o.m. den 30 oktober 2018.
I hans ställe förordnades Roger Haddad (Liberalerna) fr.o.m. samma
datum. Thomas Strand entledigades fr.o.m. den 13 november 2018.

I hans ställe förordnades Gunilla Svantorp (Socialdemokraterna)
fr.o.m. samma datum. Annika Eclund entledigades fr.o.m. den
22 november 2018. I hennes ställe förordnades Pia Steensland (Kristdemokraterna) fr.o.m. samma datum.
Genom ett tilläggsdirektiv den 1 november 2018 förlängdes utredningstiden så att redovisning av uppdraget skulle ske senast den
1 februari 2019.
Härmed överlämnas Styr- och resursutredningens betänkande En
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6). I och med detta är uppdraget fullgjort.
Stockholm 1 februari 2019
Pam Fredman
/Lars Olof Mikaelsson
Ingeborg Amnéus
Magnus Petersson
Anders Steinwall
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Styr- och resursutredningen har fått i uppdrag att göra en samlad
översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Enligt våra direktiv ska styrningen främja ”starka och
ansvarsfulla lärosäten” som kan uppfylla nationella mål och möta
samhällsutmaningar i Sverige och globalt. Vårt mål är alltså ett ramverk för styrning och resurstilldelning som ger lärosätena goda förutsättningar att ta ansvar för att utveckla och förmedla kunskap för
samhällets långsiktiga utveckling. Ramverkets olika delar bör utvärderas, utvecklas och anpassas över tid för att svara mot samhällets
skiftande behov och prioriteringar. Vi ser det dock som avgörande
att styrningen alltid utgår från universitets och högskolors särskilda
roll och uppdrag i samhället och förutsättningarna för detta.

Principer för en ändamålsenlig styrning
Styrningen behöver utgå från ändamålet med verksamheten och
förutsättningarna för att det ska kunna uppnås väl. Det övergripande
ändamålet med universitet och högskolor kan sammanfattas med att
utveckla, förmedla och förvalta kunskap som bidrar till en bättre
värld. Lärosätenas uppdrag innefattar en lyhördhet för samhällsbehov, men också en omistlig fristående roll. Det fria kunskapssökandet är det som är unikt för universitet och högskolor, och är
en förutsättning också för den behovsdrivna kunskaps- och kompetensförsörjning på vetenskaplig eller konstnärlig grund som lärosätena svarar för.
En första förutsättning för lärosätenas fullgörande av sitt komplexa uppdrag är därför akademisk frihet, som en grund för kunskapsutvecklingen inom forskning och utbildning och tilliten till att
denna inte styrs eller begränsas av politiska, ekonomiska eller andra
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intressen. Den akademiska friheten behöver vidare speglas i motsvarande ansvar i form av integritet och hög kvalitet. Akademiska normer för kvalitetsbedömning och integritet upprätthålls genom kollegiala processer, som därmed också är centrala förutsättningar för
lärosätenas uppdrag. Ett aktivt samhällsansvar i form av samverkan
och insatser för samhällspåverkan är likaledes centralt. Slutligen är
såväl långsiktighet som utrymme för flexibilitet och förnyelse viktiga
förutsättningar.
Utifrån detta menar vi att en ändamålsenlig styrning för starka
och ansvarsfulla lärosäten måste:
• Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera
det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur
genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika detaljstyrning eller snedvridande incitament.
• Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att
utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den
kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället
på olika sätt.
• Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga
ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive
förutsättningar.
Detta ligger i linje med utvecklingen mot tillitsbaserad styrning, dvs.
en styrning som bygger på inre motivation, professionella normer
och verksamhetsnära kunskap, där ett tydligt fokus på och ansvar för
verksamhetens mål paras med en flexibilitet i hur verksamheten bäst
bedrivs för att nå målen. En styrning som i högre grad är dialogbaserad är en viktig del i detta. Styrningen behöver vidare bli mer samordnad, mellan olika politikområdens behov, olika styrmedel och
inte minst med ett helhetsperspektiv på verksamheten där sambandet mellan utbildning och forskning beaktas tydligare. Styrningen
behöver vara kunskapsbaserad med utvärdering och uppföljning av
reformer. Långsiktigheten i styrningen behöver öka och detaljeringsgraden minska.
Ansvarsfördelningen bör utgå från att regering och riksdag anger
övergripande mål för verksamheten, medan lärosätena har stor frihet
när det gäller hur målen nås. Regering och riksdag har särskilt ansvar
för den nationella överblicken och en samlad strategi för högre
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utbildning och forskning i landet, prioritering av högre utbildning
och forskning i förhållande till andra samhällsbehov, och samordning av styrningen inklusive faktorer som ligger utanför universitet
och högskolor men påverkar förutsättningarna för deras verksamhet. Lärosätena har ett särskilt ansvar för att utveckla verksamheten
utifrån den verksamhetsnära och professionella kunskapen och de
regionala, nationella och internationella sammanhang de verkar i.
Styrningen bör göras mer lärosätesspecifik för att utnyttja bredden
i högskolelandskapet och främja samarbeten där lärosäten använder
varandras styrkor för gemensamma satsningar på högkvalitativ forskning och utbildning. För detta behövs en kvalificerad dialog, där lärosätena kan tydliggöra vilken roll som de utifrån sin kompetens, sin
kapacitet och sina förutsättningar vill fylla i det nationella sammanhanget, och regeringens kunskap om de olika lärosätenas profiler därigenom utvecklas och löpande underhålls.
Uppföljning och utvärdering fyller viktiga funktioner genom att
vara kvalitetsdrivande i verksamheten, ge underlag för beslut och
prioriteringar, och synliggöra kvalitet och resultat för olika intressenter. Samtidigt behöver omfattningen av uppföljning och utvärdering begränsas och utformas så att negativa styreffekter som likriktning, fokus på mått i stället för mål eller undanträngning av
intern motivation undviks. Uppföljning och utvärdering bör också
så långt möjligt vara relevant och användbar både för regeringen och
lärosätena själva. En stark kvalitetskultur och löpande kvalitetssäkring inom lärosätet utgör grunden för upprätthållande och utveckling av kvalitet. Externa granskningar med synliggörande av kvalitet
och relevans är viktiga drivkrafter för att upprätthålla en kvalitetskultur och få signaler till förändringsbehov, och för att stärka och
upprätthålla omvärldens förtroende.
Sambandet mellan utbildning och forskning
Ett nära samband mellan utbildning och forskning är en viktig förutsättning för hög kvalitet och förnyelse i båda verksamheterna. Vi
ser att det i dagens system finns strukturer som försvårar sambandet
mellan utbildning och forskning och föreslår ett antal förändringar
för att stärka sambandet. Det handlar om återinförande av en
bestämmelse i högskolelagen om att lärares arbetsuppgifter normalt
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ska innehålla både forskning och utbildning; gemensam behandling av
både utbildning och forskning i en samlad proposition; ett samlat
anslag som möjliggör flexibel medelsanvändning för att på bästa sätt
uppfylla lärosätets uppdrag inom utbildning och forskning; en förstärkt koppling mellan utökade utbildningsuppdrag och tilldelning av
forskningsmedel; samt ett minskat beroende av externa forskningsbidrag i den totala finansieringsbilden och en ökad hänsyn till att forskningsbidrag kan förenas med undervisningsuppgifter. Lärosätena bör
också aktivt främja en akademisk kultur som värderar utbildning och
forskning lika högt.

Förstärkning av viktiga normer i högskolelagen
En tydlighet kring grundläggande akademiska värden och normer ger
en viktig grund för rollfördelning och en tillitsbyggande dialog mellan
regering och lärosäten liksom mellan lärosätena och samverkansparter
i det omgivande samhället. Vi konstaterar att flera viktiga principer
redan finns uttryckta i högskolelagen, men att det också enligt vår
bedömning finns några aspekter som skulle kunna markeras tydligare.
Det handlar om ansvaret att värna akademisk frihet, en tydligare betoning av utbildningens frihet, det kollegiala ansvaret och inflytandet samt
sambandet mellan utbildning och forskning som en vägledande princip
för lärarnas arbetsuppgifter. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till
förändring av högskolelagen på dessa punkter.

En samordnad, långsiktig, kunskapsbaserad och
dialogbaserad process för målformulering och styrning
Vi menar att det bör finnas etablerade, återkommande tillfällen att
samla och samordna politiken, som en förutsättning för att hantera
bredden i politikens målsättningar och de målkonflikter som kan uppstå. En särskilt viktig aspekt av sådan samordning är att behandla
högre utbildning och forskning i ett sammanhang. Övergripande
nationella mål bör formuleras långsiktigt – exempelvis i ett tioårigt
perspektiv – med mer konkreta mål och planeringsförutsättningar för
en fyraårsperiod. Detta är inte minst viktigt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, där dimensioneringsbeslut inte sällan präglats
av vad vi menar är alltför stor kortsiktighet. Vi föreslår därför att
18
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regeringen presenterar en samlad proposition för högre utbildning och
forskning varje mandatperiod enligt liknande modell som för de forskningspolitiska propositioner som funnits de senaste decennierna.
Vi föreslår också en mer dialogbaserad, samordnad och långsiktig
ram för den direkta styrning av universitet och högskolor som i dag
sker i form av myndighetsdialoger, regleringsbrev eller särskilda uppdrag till lärosäten. Med den samlade propositionen för högre utbildning och forskning som grund tas de delar som är relevanta för den
direkta styrningen vidare i en dialogbaserad process som resulterar i
fyraåriga planeringsförutsättningar för lärosätet med avseende på mål,
utbildningsuppdrag, särskilda åtaganden och resurstilldelning. I dialogerna bör även samarbete och arbetsfördelning mellan lärosäten
tas upp, i syfte att åstadkomma bättre rollfördelning och samordning
av angelägna områden.
Som komplement till regleringsbrevet föreslår vi ett dialogbaserat
och lärosätesanpassat styrinstrument i form av fyraåriga överenskommelser där varje lärosätes mål och uppföljningskriterier formuleras för
ett antal av politiken prioriterade områden. Mål och uppföljningskriterier bör vara föremål för dialog mellan Regeringskansliet och
lärosätet, men tydligt vara lärosätets ansvar. Vi föreslår därför att överenskommelsen hänvisas till i, men inte ingår som en del av, det regleringsbrev som regeringen beslutar. Ekonomiska incitament bör inte
initialt kopplas till överenskommelserna. På ett övergripande plan
syftar överenskommelserna till att ytterligare främja en fördjupad dialog som ökar den ömsesidiga förståelsen mellan regeringen och lärosätena. Konkret kan överenskommelserna användas för komplexa och
kvalitativa mål, där en mer lärosätesanpassad och fokuserad styrning
som tydligare tar fasta på varje lärosätes förutsättningar och strategier
enligt vår mening ger bättre förutsättningar för måluppfyllelse. Exempel på sådana mål som nämns i våra direktiv och som vi menar kan
adresseras i överenskommelser är samverkan, jämställdhet och breddad rekrytering. Överenskommelser kan också användas för att följa
upp resurstillskott syftande till kvalitetsförstärkning.
Som underlag för styrningen och för att systematiskt kunna ompröva politiken behövs analyser som ger samlade bedömningar av
högskolans utveckling, belyser effekterna av den politik och de reformer som genomförts, samt sätter den svenska utvecklingen i relation
till internationella utvecklingstendenser. Vi menar att underlag av
detta slag skulle behöva tas fram med en ökad systematik och ökad
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grad av oberoende från såväl regeringen som verksamhetsansvariga.
Vi föreslår därför att en analysfunktion inrättas med uppgift att göra
samlade och oberoende analyser och uppföljningar som kan ligga till
grund för framtida politiska prioriteringar men även kan utgöra stöd
för lärosätenas och andra intressenters arbete. Funktionen föreslås
utgöras av en expertgrupp med bred representation från olika delar av
samhället och placeras vid en värdmyndighet, företrädelsevis UKÄ.
I analysfunktionens uppdrag föreslås ingå att inkomma med en samlad
analys inför propositionen för högre utbildning och forskning.

Utbildningen
Att lärosätena har det grundläggande ansvaret för utbildningsutbudet är en viktig utgångspunkt. Vi föreslår att principerna för utbildningsutbudets utformning skrivs in i författning, med innebörden att utbildningsutbudet ska utformas med hänsyn till kunskapsutvecklingen och svara mot studenternas efterfrågan samt arbetslivets
och samhällets behov. Det föreslås gälla alla tre utbildningsnivåer.
Både nationella och regionala behov av kompetens- och kunskapsförsörjning bör vara en del i lärosätenas planering av utbildningsutbudets utformning.
Vi föreslår att lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet i form
av yrkesverksammas fortbildning och vidareutbildning åter explicit slås
fast i högskolelagen. Den kursbaserade högskoleutbildningen ger
goda förutsättningar för livslångt lärande inom nuvarande system, och
utökad uppdragsutbildning och öppen nätbaserad utbildning är viktiga instrument för att stärka lärosätenas arbete med livslångt lärande.
Samtidigt medför det prestationsbaserade resurstilldelningssystemet
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att utbildningar som
på olika sätt är flexibla för studenten ofta är ekonomiskt ofördelaktiga
för lärosätena att erbjuda. Vi föreslår därför att prestationer ges minskad betydelse i resurstilldelningssystemet för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Etableringen på arbetsmarknaden är enligt vår mening viktig att
följa, men bör inte ligga till grund för någon automatisk styrning t.ex.
via resurstilldelningen, inte minst givet den snabbt föränderliga och
svårprognosticerade arbetsmarknaden.
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Lärosätenas ansvar för utbildningsutbudet innebär att regeringens styrning bör begränsas till områden där det är särskilt motiverat
och hållas på en övergripande nivå. Vi föreslår att regeringens styrning
sker genom fyraåriga utbildningsuppdrag som består i mål för antal
helårsstudenter på totalnivå samt mål för antal examina för utbildningar
mot legitimationsyrken inom skola och hälso- och sjukvård. Det faktum
att dessa yrken kräver legitimation och att det delvis är politiska reformer som ligger till grund för nuvarande och framtida behov av utbildade är särskilda skäl som, tillsammans med den uttalade brist på
utbildade som finns i dagsläget, motiverar särskild styrning. Utbildningsuppdragen kan även innehålla särskilda åtaganden som, liksom
i dag, exempelvis kan gälla utbildning inom ämnen med få studenter
men ett tydligt samhällsbehov. Förändringar i utbildningsuppdragen
bör grunda sig på de politiska ställningstaganden som regeringen
gjort i den samlade propositionen för högre utbildning och forskning och den fördjupade dialogen med lärosätena.
Samarbeten mellan lärosäten för att åstadkomma arbetsdelning
kring utbildningsutbudet bör utvecklas vidare, liksom det arbete
som har inletts med att skapa nationella och regionala samverkansarenor för exempelvis vårdutbildningar. I syfte att underlätta samarbeten mellan lärosäten föreslår vi också att UKÄ ges i uppdrag att
lämna de förslag som krävs för att möjliggöra gemensamma examenstillstånd eller examenstillstånd som bygger på överenskommelser om
att ett annat lärosäte bidrar med nödvändig kompetens. Vi föreslår
också en utredning av hur man i övrigt kan underlätta för två eller
flera lärosäten att bedriva gemensamma utbildningar.
Breddad rekrytering är fortsatt en utmaning; inte minst är den
sociala snedrekryteringen tydlig inom alla tre utbildningsnivåer.
Även om en stor del av den skeva selekteringen sker redan på tidigare
utbildningsnivåer tyder befintliga kartläggningar på att lärosätenas
arbete med breddad rekrytering också kan utvecklas. De överenskommelser mellan regering och lärosäte som vi föreslår är enligt vår
bedömning en lämplig form för regeringen att följa arbetet. Vi menar
att lärosätenas arbete med breddad rekrytering också borde omfatta
utbildning på forskarnivå, vilket vi bedömer inte ingår i högskolelagens bestämmelse i dag.
Utbildning på forskarnivå är inte i dag föremål för någon styrning
från regering och riksdag avseende dimensionering eller inriktning.
Vi ser inte heller någon grund att föreslå specifika styrformer för
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forskarutbildningen. Däremot framhåller vi att både regeringen och
lärosätena har ett ansvar att på sina respektive nivåer ha en uppfattning om forskarutbildningens omfattning och inriktning i förhållande till olika behov, att följa utvecklingen i ljuset av detta och vid
behov vidta åtgärder. Vi konstaterar vidare att vårt förslag om ett
samlat anslag ger en ökad flexibilitet för såväl lärosätena som regeringen när det gäller utformningen av eventuell styrning.

Forskningen
Vi menar att både direkta anslag och externa medel har viktiga roller
i forskningsfinansieringen, men också att nuvarande höga andel
externa medel har en rad negativa konsekvenser. Viktigast är att det
försvårar lärosätenas möjlighet att agera självständigt och fatta strategiska beslut angående långsiktiga inriktningar och prioriteringar, att
utarbeta sammanhållna kunskapsmiljöer där forskning och utbildning
hänger samman, och att ta ett strategiskt arbetsgivaransvar i frågor om
jämställdhet, tjänstestruktur och karriärutveckling. Samtidigt som
projektfinansieringen fyller en viktig roll är det också angeläget att
utrymme för forskning kan ges på andra sätt än genom projektansökningar.
Vi föreslår därför att regering och riksdag tydligt uttalar ett mål
och formulerar en plan för att andelen direkta statsanslag ska utgöra
minst hälften av de totala forskningsintäkterna vid universitet och högskolor i landet inom den närmsta åttaårsperioden. En sådan förändring
kan genomföras genom att nya medel tillförs eller genom att medel
omfördelas från de myndigheter som delar ut statliga forskningsbidrag. Om medel överförs från de statliga forskningsfinansiärerna
ser vi det som rimligt att de fördelas till lärosätena utifrån respektive
lärosätes historiska tilldelning av statliga bidragsmedel för forskning. Lärosätenas insatser som möjliggörs av de ökade direkta anslagen bör följas i de överenskommelser som vi föreslår.
Vi framhåller också behovet av ökad samordning mellan de statliga forskningsfinansiärerna, och föreslår att regeringen tar initiativ
till en översyn av den statliga externa forskningsfinansieringen i syfte
att åstadkomma en samordnad och flexibel struktur samt säkerställa
hög kvalitet i fördelningen av medel oavsett inriktning. Översynen
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bör inkludera såväl forskningsråden och Vinnova som övriga myndigheter som finansierar forskning.
Vår utgångspunkt är att det behövs tydliga drivkrafter för hög
kvalitet och främjande av en stark kvalitetskultur som är institutionaliserad på lärosätena och internaliserad av lärare och forskare.
Vi menar att en hög andel externa medel eller omfördelning baserad
på bibliometriska indikatorer riskerar att inte främja en sådan kvalitetskultur utan i stället flytta fokus till vissa indikatorer och överlåta
kvalitetsbedömningsfrågorna till tidskrifter och bidragsgivare. Däremot menar vi att kvalitetsgranskning med synliggörande av forskningens kvalitet och relevans, med flexibel utformning för att kunna
anpassas till olika områdens och lärosätens olika förutsättningar, kan
fylla en viktig funktion. Vi rekommenderar därför lärosätena att, tillsammans med andra aktörer såsom UKÄ och Vetenskapsrådet,
utarbeta ett nationellt ramverk för utvärdering av forskningen som är
kvalitetsdrivande och ger god insyn.

Samverkan och samhällspåverkan
I lärosätenas samverkan med det omgivande samhället och i deras
insatser för att utbildning och forskning ska leda till en positiv samhällspåverkan ryms en mycket stor spännvidd av aktiviteter. Det kan
gälla allt från rena bildningsinsatser för en allmänhet eller indirekt
och långsiktig påverkan genom spridning av grundforskningsresultat till avgränsade forskningssamarbeten med enskilda företag eller
uppdragsutbildning för en specifik personalgrupps konkreta kompetensbehov. Dagens formulering i 1 kap. 2 § högskolelagen menar vi
är för begränsad bland annat för att den inte omfattar utbildningens
samhällspåverkan, och vi föreslår i stället den bredare formuleringen
att det i högskolornas uppgift ska ingå ”att samverka med det omgivande samhället och verka för att den kunskap och kompetens som finns
vid högskolan kommer samhället till nytta.”
När det gäller bedömning och uppföljning av lärosätenas samverkansarbete menar vi att detta primärt bör ske inom ramen för det
nationella kvalitetssäkringssystemet för utbildning och forskning
med UKÄ som ansvarig myndighet. Regeringen kan för att få en
samlad nationell bild av specifika områden begära tematiska utvärderingar. Vidare kan inom ramen för de överenskommelser som vi
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föreslår lärosätena beskriva prioriterade insatser för att stärka samverkan och samhällspåverkan och hur dessa ska följas upp.
När det gäller ekonomisk premiering av samverkan föreslår vi att
regeringen utformar särskilda satsningar där medel fördelas som
direkta anslag efter en öppen utlysning och en transparent beredningsprocess. Vi anser dock inte att en generell fördelningsnyckel
för samverkan eller samhällspåverkan i resurstilldelningssystemet är
ändamålsenlig.
Högskolans roll i det nationella innovationssystemet föreslår vi blir
föremål för en särskild utredning.

Jämställdhet
Många insatser har gjorts för att öka jämställdheten inom högskolan,
men det kvarstår en problembild med könsbundna utbildningsval
samt att kvinnor och män inte har samma förutsättningar att göra
karriär eller tilldelas forskningsmedel på lika villkor. Vi bedömer att
regeringen fortsatt bör ha jämställdhetsintegrering som huvudsaklig
strategi för ökad jämställdhet inom högskolan, och att jämställdhet
ska ses som en integrerad del av kärnverksamhet och finnas med som
ett bedömningsområde i det nationella kvalitetssäkringssystemet.
Vi föreslår att regeringen överväger att ge UKÄ ett tydligt ansvar
för utvärdering och uppföljning av högskolans jämställdhetsarbete, och
att indikatorer och tematiska utvärderingar inom området utvecklas
vidare som underlag för nationell uppföljning och jämförelse.
Lärosätesspecifika mål inom prioriterade jämställdhetsområden kan
finnas med i de överenskommelser mellan regering och lärosäte som
vi föreslår. De kan då ges den utformning som är mest relevant för
varje lärosäte under den närmaste fyraårsperioden. Detta är enligt vår
mening en mer ändamålsenlig styrning än nuvarande form för lärosätespecifika mål för andelen kvinnor vid nyrekrytering av professorer, som är likadant utformade för alla lärosäten, begränsade till enbart
professorer, formulerade på aggregerad lärosätesnivå (som kan dölja
obalanser inom olika områden) och föregås av begränsad dialog. Vi
menar därför att regeringen bör föreslå riksdagen att nuvarande form
för lärosätespecifika mål för andelen kvinnor vid nyrekrytering av
professorer ska upphöra efter innevarande treårsperiod.
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Resurstilldelningen
Utifrån de principer för styrningen som vi förordar menar vi att
resurstilldelningen ska främja ett tydligt lärosätesansvar där frihet i
resursanvändningen kombineras med ansvar för resurseffektivitet
och kvalitet; främja ett helhetsansvar för verksamheten utan alltför
skarpa uppdelningar mellan olika delar av uppdraget; möjliggöra skillnader mellan lärosäten så att lärosätena kan arbeta utifrån delvis olika
mål och uppdrag och på olika sätt utifrån respektive lärosätes förutsättningar; och understödja det professionella ansvaret genom att ta
hänsyn till hur styrsignaler och incitament påverkar de inre drivkrafter och den kvalitets- och ansvarskultur som är grunden för verksamheten.
När högskolans verksamhet diskuteras finns det ofta förslag på
ekonomiska incitament som ska lösa en specifik utmaning. Vi ser
risker med en utveckling mot fler sådana incitament för olika frågor,
bland annat när det gäller hur högskolans mål och övriga verksamhet
påverkas, risken för likriktning i högskolelandskapet och risken för
undanträngning av inre motivation och kvalitetskultur. Vi menar
därför att andra styrformer än en prestationsbaserad resurstilldelning ofta kan vara mer ändamålsenliga. Viktiga sådana styrmedel är
ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem och en utvecklad dialogbaserad styrning.
Riktade satsningar kan enligt vår mening användas för olika syften, såsom satsningar på olika forskningsområden, främjande av
samverkan eller särskilda medel för utbildning. För sådana satsningar
menar vi att följande grundläggande arbetssätt så långt möjligt bör
användas. För det första bör det ske en behovsanalys där relevanta
aktörer deltar och vars resultat redovisas öppet. Prioritering av områden att satsa på bör därefter ske i den samlade propositionen, med
utgångspunkt från behovsanalysen och utifrån principen att komplettera eller kompensera det som lärosätena eller andra aktörer
redan gör. Områden som pekas ut måste vara tillräckligt breda för
att inte inskränka den akademiska friheten. Lärosäten (och i förekommande fall andra aktörer) bör därefter ges möjlighet att anmäla
intresse för deltagande i satsningen. Medel och uppdrag bör sedan
fördelas efter prövning av en utpekad myndighet med stöd av sakkunniga, alternativt inom Regeringskansliet (t.ex. vid fördelning av
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utbildningsuppdrag). I de fall som riktade satsningar görs som permanenta höjningar av anslaget bör det finnas beslut om utvärdering
och en tidpunkt när satsningen inte längre avses följas upp separat.
Om flera lärosäten gör gemensamma ansökningar bör medlen redan
initialt fördelas mellan deras olika anslag.
Ett samlat anslag för utbildning och forskning
För att lärosätena ska kunna ta ett helhetsansvar för verksamheten
och säkerställa ett nära samband mellan utbildning och forskning
menar vi att lärosätena måste kunna använda resurserna samlat. För
att åstadkomma det föreslår vi att dagens två verksamhetsgrenar –
utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och
utbildning på forskarnivå – slås ihop till en verksamhetsgren som
finansieras med ett samlat anslag. Resurserna föreslås dock fortsatt
beräknas och tilldelas dels för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, dels för forskning och utbildning på forskarnivå.
Tilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
I dag avräknas hela anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå årligen baserat på helårsstudenter och helårsprestationer.
För att öka stabiliteten föreslår vi att dagens modell ersätts med en
fast bas och en årligt rörlig del. Basen och den rörliga ersättningen
föreslås utgöra vardera hälften av lärosätets totala tilldelning för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den rörliga delen föreslås styras av antalet helårsstudenter. Komponenten helårsprestationer föreslås således utgå, för att underlätta utvecklingen av nya
utbildningar och av det livslånga lärandet, undvika incitament att
sänka examinationskrav samt ge en ökad stabilitet.
Vi bedömer vidare att dagens ämnesbaserade ersättningsbelopp
har en rad nackdelar, bland annat att ämnesindelningen utgår från
traditionella och delvis föråldrade indelningar, att kursklassificeringen är varierande och svår att granska, och att nyskapande utbildningar och utbildningar över ämnes- och fakultetsgränser försvåras.
Vi föreslår en modell utan ersättningsbelopp, som innebär att ett lärosäte tilldelas en viss ekonomisk ram och ett mål om antalet helårsstudenter. Fördelarna med modellen är dels att det tydliggör lärosätets
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ansvar att bedöma hur resurserna fördelas för att uppnå hög kvalitet
i utbildningen och ett attraktivt utbildningsutbud, dels att statsmakterna ges möjlighet att styra den totala omfattningen av utbildningen
vilket i dag endast sker indirekt. I de fall regering och riksdag beslutar om utbyggnad av någon eller några specifika utbildningar behöver en beräkning av kostnaderna för berörd utbildning tas fram, med
hjälp av underlag från UKÄ.
Tilldelning för forskning och utbildning på forskarnivå
Vi förordar fortsatt användning av en basresurs i form av en minsta
nivå på de direkta forskningsanslagen relaterad till utbildningens
storlek motsvarande minst 12 000 kronor per helårsstudent. För att
göra kopplingen mellan utbildning och forskning ännu tydligare föreslår vi att uppdrag om ökad utbildningsvolym även bör leda till ökad
tilldelning för forskning med 12 000 kronor per ny helårsstudent, och att
detta bör gälla alla lärosäten. Omvänt är det rimligt att medlen kopplade till basresursen minskar om ett lärosätes utbildningsuppdrag
minskas. Denna beräkning bör göras kopplat till utbildningsuppdraget vart fjärde år.
Vi menar att nuvarande indikatorbaserade modell för omfördelning av en del av tilldelningen bör överges, och att en prestationsbaserad omfördelning av tilldelningen inte är motiverad till dess att en
balans har uppnåtts mellan direkta anslag och externa medel. Om
behov bedöms finnas för en modell för fördelning av nytillkomna
medel bör inte nuvarande modell användas utan en ny tas fram efter
noggrann beredning. Vilka kriterier som väljs, och relationen dem
emellan, är ett politiskt ställningstagande styrt av vilka mål man vill
uppnå, vilket kan förändras över tid.
Om det finns behov av att rikta resurser mot utpekade områden
kan en modell liknande de strategiska forskningsområden som infördes i 2008 års forskningsproposition tillämpas, dvs. att lärosäten
ges möjlighet att konkurrera om medel efter sakkunniggranskning
samtidigt som regeringen kan ställa upp villkor, exempelvis avseende
kopplingen till utbildning.
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Det ekonomiadministrativa regelverket
Vi bedömer att de anpassningar och undantag som universitet och
högskolor har i förhållande till det gemensamma s.k. ekonomiadministrativa regelverket för statliga myndigheter i huvudsak är ändamålsenliga och bör behållas. Vi menar också att regeringen i syfte att
bättre anpassa styrningen till lärosätenas särskilda behov och förutsättningar bör se över de återstående frågorna om lättnader i det ekonomiadministrativa regelverket som behandlas i Autonomipropositionen (prop. 2009/2010:149).
Vi föreslår att den generella styrning som i dag finns i det
gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor i stället
regleras i förordning i enlighet med den inriktning som gällt för
myndighetsstyrningen sedan 2010 års förvaltningspolitiska proposition (prop. 2009/10:75).
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 148

En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6) (19RGK542)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En långsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Yttrandet
överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder
målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och
en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och
innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och
svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.
Region Kronoberg ställer sig positivt till förslaget som helhet enligt de motiveringarna
som har framförts i promemorian och föreslår att:


Styrningen mer orienteras mot arbetsmarknaden och det regionala näringslivets
behov av kompetens.



Överenskommelserna som sluts med respektive lärosäte på ett tydligt sätt
kopplas till regional utvecklingsstrategi och att samråd sker med regionalt
utvecklingsansvarig.



Regionala behov inom kompetensförsörjning får större genomslag i
utbildningsutbudets inriktning, dimensionering och upplägg.



Förslaget förtydligar hur en samordning av analyser mellan myndigheter som
berör kompetensförsörjning därtill regioners analyser av detsamma som kan ha
bäring på hur lärosätena styrning ska samordnas.



Insatser för samverkan med det omgivande samhället, livslångt lärande, breddad
rekrytering och ökat söktryck till bristyrkesutbildningar ges en högre prioritering
samt följs upp och utvärderas av UKÄ.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En långsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Yttrandet
överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6)
 Remissyttrande – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6)
 Följebrev till remiss, svar senast 2019-06-24
 Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6)

Paragrafen är justerad

Redovisning av uppdrag –
Inför grön rehabilitering som
behandlingsform

6
18RGK899

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK899
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-13

Regionstyrelsen

Redovisning av uppdrag – Inför grön rehabilitering som
behandlingsform

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt
hantering av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att
uppdrag att genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande
införande av modell för grön rehabilitering som kompletterande
behandling.
Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot
samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för upphandling
av eventuellt samverkansföretag.
2. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med
arbetsgruppen, enligt punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett
resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens befintliga rehabträdgård.
Med syfte att i första hand erbjuda trädgårdsterapi till rehabklinikens
målgrupper men också med en eventuell utökning mot andra målgrupper.
3. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av
pågående och planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och
naturunderstödd aktivitet och rehabilitering följs kontinuerligt.
4. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårsoch årsrapporter.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårsoch årsrapporter. Återrapportering sker senast maj år 2020.

Sammanfattning
Ärendet har tidigare varit upp i hälso- och sjukvårdsnämnden och i
regionfullmäktige. Vid möte i fullmäktige den 27 november 2018 togs beslut om
-

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön
rehabilitering tillämpas i andra regioner
att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag
på fortsatt hantering samt
att därmed anse motionen besvarad
Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK899
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-13

Beslutsunderlaget är framtaget i samverkan med regionens FoU-enhet och
förankrat med alla berörda chefer.
Sju av 21 regioner erbjuder någon form av grön rehabilitering. Dessa är Blekinge,
Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Skåne, Västra Götaland. Det handlar om
kompletterande behandling med trädgårdsterapi och/eller djur- och
naturunderstödd rehabilitering, det sistnämnda ofta i kombination, men ibland
endast naturunderstödd. Sammantaget talar klinisk erfarenhet och den begränsade
forskning som finns för att grön rehabilitering i olika former kan ha god effekt för
många patientgrupper. Det är dock angeläget att nya initiativ till verksamheter och
projekt planeras, följs upp och utvärderas eller beforskas med adekvata metoder
för att bidra till ökad kunskap.
En fördjupad konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande införande av
modell för grön rehabilitering som kompletterande behandling.
Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot samma
målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för upphandling av eventuellt
samverkansföretag.
Förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens
befintliga rehabträdgård bör tydliggöras. Med syfte att i första hand erbjuda
trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell
utökning mot andra målgrupper
Genomförande och resultat av pågående och planerade forskningsprojekt med
anknytning till djur- och naturunderstödd aktivitet och rehabilitering bör följas
kontinuerligt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 72/19 att föreslå regionstyrelsen
godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt hantering av grön
rehabilitering som behandlingsform.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag – Inför grön rehabilitering som behandlingsform
Regionfullmäktige § 155/18
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 72/19

Sida 2 av 2

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

§ 72

Redovisning av uppdrag - Inför grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
att regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt
hantering av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att uppdrag att
genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande införande av modell
för grön rehabilitering som kompletterande behandling.
2. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot samma
målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för upphandling av eventuellt
samverkansföretag.
3. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med arbetsgruppen,
enligt punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för
att vidareutveckla regionens befintliga rehabträdgård. Med syfte att i första hand
erbjuda trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en
eventuell utökning mot andra målgrupper.
4. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av pågående
och planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och naturunderstödd
aktivitet och rehabilitering följs kontinuerligt.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter. Återrapportering sker senast maj år 2020.
Sammanfattning

Ärendet har tidigare varit upp i hälso- och sjukvårdsnämnden och i regionfullmäktige.
Vid möte i fullmäktige den 27 november 2018 togs beslut om
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner
att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag på fortsatt
hantering samt
att därmed anse motionen besvarad

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

Beslutsunderlaget är framtaget i samverkan med regionens FoU-enhet och förankrat
med alla berörda chefer.
Sju av 21 regioner erbjuder någon form av grön rehabilitering. Dessa är Blekinge,
Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Skåne, Västra Götaland. Det handlar om
kompletterande behandling med trädgårdsterapi och/eller djur- och naturunderstödd
rehabilitering, det sistnämnda ofta i kombination, men ibland endast naturunderstödd.
Sammantaget talar klinisk erfarenhet och den begränsade forskning som finns för att
grön rehabilitering i olika former kan ha god effekt för många patientgrupper. Det är
dock angeläget att nya initiativ till verksamheter och projekt planeras, följs upp och
utvärderas eller beforskas med adekvata metoder för att bidra till ökad kunskap.
En fördjupad konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande införande av modell för
grön rehabilitering som kompletterande behandling. Konsekvensbeskrivningen ska
inkludera ställningstagande till adekvata målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med
andra åtgärder gentemot samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
Förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens
befintliga rehabträdgård bör tydliggöras. Med syfte att i första hand erbjuda
trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell utökning
mot andra målgrupper
Genomförande och resultat av pågående och planerade forskningsprojekt med
anknytning till djur- och naturunderstödd aktivitet och rehabilitering bör följas
kontinuerligt.
Beslutsunderlag

 §50 HSN AU Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 Förslag till beslut - Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som behandlingsform
 §155 RF Svar på motion – Inför grön rehabilitering som behandlingsform

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-11-27eetingDate3

§155

Svar på motion – Inför grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner,
att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag på fortsatt
hantering samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har i en
motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som behandlingsform. Motionen lyfter
fram behovet av att kunna erbjuda grön rehabilitering för olika patientgrupper, som
personer med utmattningssyndrom, men också befolkningsgrupper, som ungdomar som
inte studerar eller arbetar. Det pågår liknande verksamhet i andra regioner.
Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens hälsofrämjande värden”. När det finns
positiva resultat från den pågående pilotstudien kan det bli aktuellt att utvidga
satsningen med patientrekrytering från någon av regionens mottagningar. Det skulle
därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering som kan vidareutvecklas och
utvärderas för olika patientgrupper.
Yrkande
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner,
att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag på fortsatt
hantering samt
att därmed anse motionen besvarad.
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-11-27eetingDate3

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regionstyrelsen, maj 2019
Beslutsunderlag








§ 174 RS Svar på motion – Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
§ 249 RSAU Svar på motion – Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
Svar på motion - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
§ 133 HSN Svar på motion – Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
Svar på motion - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
Motion till Regionfullmäktige - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 149

Redovisning av uppdrag – Inför grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt hantering
av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att uppdrag att
genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande införande av modell för grön
rehabilitering som kompletterande behandling. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera
ställningstagande till adekvata målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra
åtgärder gentemot samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
2. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med arbetsgruppen, enligt
punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att
vidareutveckla regionens befintliga rehabträdgård. Med syfte att i första hand erbjuda
trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell utökning
mot andra målgrupper.
3. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av pågående och
planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och naturunderstödd aktivitet och
rehabilitering följs kontinuerligt.
4. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter. Återrapportering sker senast maj år 2020.
Sammanfattning

Ärendet har tidigare varit upp i hälso- och sjukvårdsnämnden och i regionfullmäktige.
Vid möte i fullmäktige den 27 november 2018 togs beslut om
- att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner
- att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag på fortsatt
hantering samt
- att därmed anse motionen besvarad.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Beslutsunderlaget är framtaget i samverkan med regionens FoU-enhet och förankrat
med alla berörda chefer.
Sju av 21 regioner erbjuder någon form av grön rehabilitering. Dessa är Blekinge,
Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Skåne, Västra Götaland. Det handlar om
kompletterande behandling med trädgårdsterapi och/eller djur- och naturunderstödd
rehabilitering, det sistnämnda ofta i kombination, men ibland endast naturunderstödd.
Sammantaget talar klinisk erfarenhet och den begränsade forskning som finns för att
grön rehabilitering i olika former kan ha god effekt för många patientgrupper. Det är
dock angeläget att nya initiativ till verksamheter och projekt planeras, följs upp och
utvärderas eller beforskas med adekvata metoder för att bidra till ökad kunskap.
En fördjupad konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande införande av modell för
grön rehabilitering som kompletterande behandling. Konsekvensbeskrivningen ska
inkludera ställningstagande till adekvata målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med
andra åtgärder gentemot samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
Förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens
befintliga rehabträdgård bör tydliggöras. Med syfte att i första hand erbjuda
trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell utökning
mot andra målgrupper
Genomförande och resultat av pågående och planerade forskningsprojekt med
anknytning till djur- och naturunderstödd aktivitet och rehabilitering bör följas
kontinuerligt.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt hantering
av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att uppdrag att
genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande införande av modell för grön
rehabilitering som kompletterande behandling. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera
ställningstagande till adekvata målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra
åtgärder gentemot samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
2. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med arbetsgruppen, enligt
punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att
vidareutveckla regionens befintliga rehabträdgård. Med syfte att i första hand erbjuda
trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell utökning
mot andra målgrupper.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

3. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av pågående och
planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och naturunderstödd aktivitet och
rehabilitering följs kontinuerligt.
4. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter. Återrapportering sker senast maj år 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 §72 HSN Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som behandlingsform
 §155 RF Svar på motion – Inför grön rehabilitering som behandlingsform

Paragrafen är justerad

Svar på medborgarförslag –
Miljö och hälsa
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 19RGK731
Handläggare: Helen Penttilä,
Datum: 2019-05-13

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Miljö och hälsa

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge.
Region Kronoberg arbetar redan idag i enlighet med förslagsställarens intentioner
för att minska Region Kronobergs klimatpåverkan.

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Region Kronoberg ska utlysa
klimatnödläge omedelbart. Förslagsställaren anser att Region Kronoberg, genom
att utlysa klimatnödläge, erkänner att världen står inför en klimatkris och att det är
nödvändigt med genomgripande politiska åtgärder för att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Förslagsställaren anser vidare att ansvaret för
omställningen från grunden inte ska läggas på invånarna, utan ske genom en
strukturell omställning.
I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utlyser klimatnödläge, tar
aktivt ledarskap i klimatfrågan samt att regionen tar kompensatoriskt ansvar och
föregår med gott exempel.
Bakgrund
I november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft. Målet är att
den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader, helst ska den
stanna på maximalt 1,5 grader.
De senaste åren har klimatfrågan väckt extra stort engagemang bland medborgare
på flera håll i världen och olika manifestationer har genomförts och
uppmärksammats av media. Krav ställs på att klimatfrågan ska få mer prioritet då
nuvarande och planerade åtgärder inte räcker för att begränsa uppvärmningen till
det önskvärda 1,5 grader.
Flera städer har utlyst nödläge för klimatet, däribland Basel, London, Oxford,
Berkeley och Vancouver. Nyligen antog det brittiska parlamentet ett förslag om
att utlysa klimatnödläge. Beslutet medför inga omedelbara åtgärder men
uppmanar den brittiska regeringen att skärpa klimatmålen och införa en cirkulär
kretsloppsekonomi.
I Sverige har förslag om utlysning av klimatnödläge lämnats in till bland annat
Göteborg, Malmö, Örebro och Växjö kommun.
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I klimatdebatten råder stor enighet om att det är bråttom med åtgärder för att
minska koldioxidutsläppen och bromsa klimatförändringarna men några forskare
och politiker ifrågasätter mervärdet med att utlysa klimatnödläge. Argument som
framförs är att det är svårt att definiera vad ett klimatnödläge är då
klimatförändringarna går långsamt, att man ska vara försiktig med att inta en
alltför alarmistisk inställning så att kloka beslut kan fattas samt att det viktigare att
lägga kraft på konkret politik istället för deklarationer.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Förslagsställaren har tre övergripande förslag:
1. Utlysning av klimatnödläge fram till den 31 dec 2021

Föreslagställaren menar att Region Kronoberg genom en utlysning av
klimatnödläge erkänner att vi befinner oss i ett kristillstånd som kräver akuta och
genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. I
första hand ska klimatnödläge utlysas till den 31 december 2021. Om de lokala,
nationella och globala utsläppen inte minskar med cirka 32 % per år till år 2021,
ska klimatnödläget förlängas med ytterligare två år.
2. Aktivt ledarskap

Förslagsställaren vill att Region Kronoberg visar ledarskap i frågan och arbetar
strategiskt och aktivt för att andra regioner ska följa Kronoberg och utlysa
klimatnödläge. På sikt ska detta bana väg för en nationell och internationell
utlysning a klimatnödläge.
3. Kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning

Förslagsställaren anser att så länge regeringen dröjer med att utlysa klimatnödläge
och med åtgärder som krävs för att klara målet om 1,5 graders ska Region
Kronoberg ta ett kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning. Med detta
menas att Kronoberg bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå.
Detta inkluderar:
 Utsläppsminskningar på lokal nivå med 32 % per år och föregå med gott
exempel.
 Upprätta och implementera de regionala riktlinjer som krävs för att nå ett
fossilfritt samhälle.
 Främja en strukturell omställning.
 Folkbilda och informera sina invånare om klimatnödlägets och den
nödvändiga omställningens vidd.
 Jobba aktivt för invånarnas krisberedskap och trygghet.
Region Kronobergs svar

Världen står inför en stor klimatutmaning och det är tydligt att behovet av
åtgärder är stort för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
Sverige har haft en långvarig trend med minskande utsläpp, men från 2015 har
takten i utsläppsminskningen saktat in. För att målen ska nås behöver utsläppen
minska i väsentligt högre takt. Åtgärder behöver vidtas på alla nivåer, såväl lokalt,
regionalt som nationellt och internationellt.
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I medborgarförslaget föreslås bland annat att riktlinjer för ett fossilfritt samhälle
tas fram. Det är Länsstyrelsen i Kronobergs län som ansvarar för att fastställa
regionala miljömål för energi och klimat. Det är också länsstyrelsen som leder
arbetet med att minska klimatpåverkan och energiomställning i Kronobergs län.
Länsstyrelsen samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och
myndigheter i dessa frågor. Länsstyrelsen samordnar även det regionala arbetet
med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
Region Kronoberg arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och har rådighet i
omställningsarbetet, dels som regional utvecklingsaktör och dels genom
klimatomställningsarbetet i den egna verksamheten.
Genom det regionala utvecklingsansvaret har Region Kronoberg ansvar för
samordning av frågor som rör bland annat näringslivsutveckling,
kompetensförsörjning, trafikplanering, kulturutveckling och folkhälsofrågor på
regional nivå. Inom våra uppdrag har regionen ambitionen att ha ett
hållbarhetsperspektiv, vilket inkluderar miljö- och klimatfrågor, inom samtliga
områden. Region Kronoberg ansvarar även för framtagandet av en regional
utvecklingsstrategi (RUS). RUS:en genomgår nu en revidering och i remissförslaget
föreslås att utsläpp av koldioxid från fossila bränslen år 2025 ska vara högst 1,5 ton
per invånare. I förslaget finns även målförslag om att 80 % av den totala
energianvändningen i Kronobergs län år 2025 ska komma från förnybara källor.
Beslut om reviderad RUS tas av regionfullmäktige i juni 2019.
Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för Region Kronobergs arbete med
hållbar utveckling och stödjande för andra aktörer i länet.
Inom den egna verksamheten har Region Kronoberg sedan flera år arbetat aktivt
med att minska klimatpåverkan inom flera områden. Några exempel:
-Användningen av el i våra fastigheter har minskat med 10 % mellan 2013-2018,
värmeförbrukningen har minskat med 8 % och förbrukningen av vatten med 4 %
under samma period. Vi använder 100 % förnybar el som är märkt med Bra
Miljöval.
- Koldioxidutsläpp från kollektivtrafiken har minskat avsevärt då trafiken år 2013
ställdes om från dieselbussar till bussar som drivs på förnybara bränslen, framför
allt biogas och rapsmetylester (RME).
-Tjänstebilar som används i våra verksamheter kan föras med biogas, etanol,
HVO1 och el. Vi har även några fordon som drivs med diesel. Inom det närmsta
året kommer i stort sätt alla bilar vara utbytta eller vara möjliga att köra på HVO.
För att få information om vilka delar av vår verksamhet som fortsatt mest bidrar
till utsläpp av växthusgaser tog Region Kronoberg 2018 fram ett klimatbokslut.
Av bokslutet framgår att våra största koldioxidutsläpp bland annat kommer från
tjänste- och pendlingsresor och hälso- och sjukvården.

1

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel.
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Vad gäller utsläpp från tjänste- och pendlingsresor kommer 87 % av
koldioxidutsläppen från pendling till och från arbetet och resterande från våra
tjänsteresor med bil och flyg. För att styra mot minskad klimatpåverkan från resor
i tjänsten har Region Kronoberg antagit en ny reseriktlinje som styr mot ökad
användning av resefria möten och kollektivtrafik. För att minska
koldioxidutsläppen från arbetspendling kan regionen endast arbeta med
beteendepåverkande åtgärder som stimulerar till hållbart resande.
Inom hälso- och sjukvården kommer de största koldioxidutsläppen från
användning av stora volymer sjukvårdsmaterial och engångsprodukter.
För att minska klimatpåverkan från engångsmaterial ställer vi miljökrav i våra
upphandlingar och kommer arbeta vidare med att identifiera förbrukningsvaror
som regionen kan minska användningen av, alternativt ersätta med mindre
miljöbelastande material. Utbyte av produkter kan endast ske i den omfattning
som likvärdiga produkter i mindre miljöbelastande material kommer på
marknaden.
Då Region Kronoberg under flera år haft ett ambitiöst klimatarbete och redan
genomfört flera större åtgärder som haft stor effekt på klimatutsläppen kommer
det blir svårt att minska klimatutsläppen med ytterligare 32 % per år fram till
2021, i enighet med medborgarförslaget. Det är dock viktigt att Region
Kronoberg fortsätter ett ambitiöst arbete med att minska klimatpåverkan från
verksamheten, tar ledarskap i frågan och föregår med gott exempel som kan
inspirera andra aktörer till ett strakt klimatarbete.
Detta framgår även av vårt förslag till hållbarhetsprogram som ska beslutas av
regionfullmäktige i juni 2019. I programmet finns bland annat mål om fortsatt
energieffektivisering, att koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor ska fortsätta
minska och att vi ska satsa på egenproducerad förnybar energi.
Region Kronoberg har även gått med i Fossilfritt Sverige – ett regeringsinitiativ
som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan
och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. Region Kronoberg har
antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om att gå före och ska senast år 2025 endast
utföra och köpa helt fossilfria inrikestransporter (exkl. flyg), senast år 2020
installera solceller samt ha ett klimatväxlingsprogram, vilket innebär att en intern
avgift läggs på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den egna
organisationen att välja andra alternativ.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
De ekonomiska konsekvenserna av medborgarförslaget är svåra att beräkna då
förslaget innehåller flera olika förslag som berör flera olika aktörer.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 29 mars 2019 11:03:28

namn: Inger Stark
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag:
Miljö och hälsa
Utlys klimatnödläge omedelbart!
Genom att utlysa klimatnödläge erkänner Regionen att vi står inför en klimatkris. Regionen jobbar aktivt för att
sprida kunskap om nödläget vi befinner oss i och tar exemplariskt ansvar på lokal nivå.

Region Kronoberg utlyser klimatnödläge och erkänner nödvändigheten av genomgripande politiska åtgärder
som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, istället för 3 grader eller mer som dagens
klimatpolitik innebär.
Att utlysa klimatnödläge sätter klimatkrisen först, både lokalt, nationellt och på sikt även globalt. 393 lokala
myndigheter världen över har redan utlyst klimatnödläge, däribland London och Vancouver. Även i Göteborg
Malmö och Örebro har liknande förslag lämnats in. Region Kronoberg kan vara först med att föregå regeringen
i denna fråga.
Ansvaret för att ställa om från grunden ska inte läggas på invånarna själva utan fokus måste ligga på strukturell
omställning. Genom att erkänna klimatnödläget kan den nödvändiga kraftiga omställningen bli en del av
människornas medvetande: först lokalt, sedan regionalt och nationellt, och till sist globalt.
1:a kravet : Utlys klimatnödläge fram till den 31 dec 2021
Regione Kronoberg utlyser klimatnödläge omedelbart och erkänner därmed att vi befinner oss i ett kristillstånd
som kräver akuta och genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Region
Kronoberg erkänner att vår region måste förbereda sig inför drastiska förändringar av våra liv, vårt samhälle
och vårt klimat.
Klimatnödläge ska utlysas tidsbegränsat till den 31 december 2021 för att därefter utvärderas. Om de
lokala, nationella och globala utsläppen inte har sjunkit markant, ca 32% per år till år 2021, ska klimatnödläget
förlängas med ytterligare två år.
2:a kravet: Aktivt ledarskap
Region Kronoberg visar ledarskap i frågan och jobbar strategiskt och aktivt för att
andra regioner ska följa Kronoberg och utlyser klimatnödläge
få även regionen att utlysa klimatnödläge senast år 2020 för att därmed
bana vägen för en nationell och småningom internationell utlysning av klimatnödläge
Detta arbete ska utvärderas i slutet av 2020.

3:e kravet: Region Kronoberg tar kompensatoriskt ansvar och föregår med gott exempel
Så länge regeringen dröjer med att utlysa klimatnödläge och med åtgärder som krävs för att möta 1,5
gradersmålet ska regionen ta ett kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills nödläget erkänts på
nationell nivå.
Med detta menas att Region Kronoberg bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå, men som
tyvärr dröjer.

Regionen ska:
genomföra utsläppsminskningar på lokal nivå i linje med 1,5gradersmålet, dvs med 32% per år och föregå med
gott exempel
upprätta och implementera de Regionala riktlinjer som krävs för att nå ett fossilfritt samhälle, som t ex
befintliga rapporten “Fossilfri region - vad krävs?”
främja strukturell omställning samt forskning och initiativ inom strukturell omställning för ett fossilfritt
samhälle på lokal nivå
folkbilda och informera sina invånare om klimatnödlägets och den nödvändiga omställningens vidd, med målet
att skapa ett starkt mandat för dessa omställningsåtgärder
jobba aktivt för invånarnas krisberedskap och trygghet
Med vänliga hälsningar
Inger Stark

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 150

Svar på medborgarförslag – Miljö och
hälsa (19RGK731)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge.
Region Kronoberg arbetar redan idag i enlighet med förslagsställarens intentioner för att
minska Region Kronobergs klimatpåverkan.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Region Kronoberg ska utlysa
klimatnödläge omedelbart. Förslagsställaren anser att Region Kronoberg, genom att
utlysa klimatnödläge, erkänner att världen står inför en klimatkris och att det är
nödvändigt med genomgripande politiska åtgärder för att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Förslagsställaren anser vidare att ansvaret för
omställningen från grunden inte ska läggas på invånarna, utan ske genom en strukturell
omställning.
I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utlyser klimatnödläge, tar aktivt
ledarskap i klimatfrågan samt att regionen tar kompensatoriskt ansvar och föregår med
gott exempel.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge.
Region Kronoberg arbetar redan idag i enlighet med förslagsställarens intentioner för att
minska Region Kronobergs klimatpåverkan.
Yrkanden

Melena Jönsson (SD) föreslår bifall till ordförandens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag - Miljö och hälsa
 Medborgarförslag Miljö och hälsa_Maskad

Paragrafen är justerad

Skrivelse angående befarat
underskott i hälso- och
sjukvården
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK50
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-05-22

Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och
sjukvården

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera budgetunderskottet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har mottagit en skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämnden
angående befarat underskott inom hälso- och sjukvården 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 65/19 att åtgärder motsvarande 89
miljoner kronor ska vidtas för att sänka kostnaderna och reducera underskottet
jämfört med budget.
Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post på 36
miljoner kronor tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och
sjukvårdsdirektören att återkomma med åtgärdsredovisning.
Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar ackumulerat
på -80 miljoner kronor. Försämringen är främst orsakad av ett fåtal, men dyra
vårdtillfällen inom den högspecialiserade vården, läkemedel och fortsatt beroende
av hyrpersonal. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma
regionstyrelsen på att det prognostiserade underskottet på -100 miljoner kronor
kan bli ännu sämre. Eventuellt tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i
prognosen.
Regionstyrelsen konstaterar, genom sin uppsiktsplikt över styrelser och nämnder,
att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige
fastställda målen och resultaten för 2019. Regionstyrelsen noterar vidare att hälsooch sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och reducera
underskottet men att dessa inte är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför
regionfullmäktige uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnaderna och reducera budgetunderskottet.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK50
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-05-22

Bilaga:

Skrivelse
Svar på skrivelse
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Datum: 2019-05-09
Identifierare: 149406
Handläggare: Dan Petersson,

Skrivelse angående befarat underskott i hälsooch sjukvården 2019
Till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat uppgår efter mars 2019 till -47,5 mnkr.
Nämnden har 2019-04-04 beslutat att åtgärder motsvarande 89 mnkr ska vidtas för
att sänka kostnaderna och reducera underskottet jämfört med budget.
Helårsprognos för 2019 har lämnats med -100 mnkr inklusive full effekt av
beslutade åtgärder.
Verksamhetsområdenas redovisning av åtgärder motsvarar 54 mnkr. Exempel på
åtgärder är ökad kvalitet i registrering inom primärvård vilket väntas förbättra
intäktssidan, strikt budgetdisciplin avseende personal, förbrukningsinventarier och
leasingbilar samt vakanshållande av tjänster inom rehabverksamheten.
Sjukhusvården vidtar åtgärder för att sänka övertidskostnader och en förbättrad
operationsprocess ska leda till minskade kostnader för köpt vård inom
vårdgarantin. Byte av läkemedel till billigare alternativ och upphandling av
textilmaterial kommer att ge prognostiserad effekt. Inom psykiatrin kommer
hyrpersonal att fasas ut i snabbare takt med hjälp av förändrade arbetssätt.
Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post på 36
mnkr tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att
återkomma med åtgärdsredovisning.
Hälso- och sjukvårdens möjlighet att kortsiktigt under rådande omständigheter nå
en ekonomi i balans måste betraktas som små utan att strukturella förändringar av
utbudspunkter görs. Långsiktigt arbete med digitalisering, kompetensförsörjning,
patientsäkerhet, hälsofrämjande och folkhälsoarbete samt kvalitetsförbättringar
kommer dock att ge framgång. Till detta kommer arbetet med utveckling av den
nya nära vården. Sett ur ett såväl ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller
invånarperspektiv är personalsituationen den avgörande framgångsfaktorn.
Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar ackumulerat
på -80 mnkr. Försämringen är främst orsakad av ett fåtal, men dyra vårdtillfällen
inom den högspecialiserade vården, läkemedel och fortsatt beroende av
hyrpersonal. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma
regionstyrelsen på att det prognostiserade underskottet på -100 mnkr kan bli ännu
sämre. Eventuellt tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i prognosen.

Roland Gustbée
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 151

Skrivelse angående befarat underskott i
hälso- och sjukvården 2019 (19RGK50)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen ska lämna följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera budgetunderskottet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har mottagit en skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämnden angående
befarat underskott inom hälso- och sjukvården 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 65/19 att åtgärder motsvarande 89
miljoner kronor ska vidtas för att sänka kostnaderna och reducera underskottet jämfört
med budget.
Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post på 36 miljoner
kronor tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att
återkomma med åtgärdsredovisning.
Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar ackumulerat på -80
miljoner kronor. Försämringen är främst orsakad av ett fåtal, men dyra vårdtillfällen
inom den högspecialiserade vården, läkemedel och fortsatt beroende av hyrpersonal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma regionstyrelsen på att det
prognostiserade underskottet på -100 miljoner kronor kan bli ännu sämre. Eventuellt
tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i prognosen.
Regionstyrelsen konstaterar, genom sin uppsiktsplikt över styrelser och nämnder, att
hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda
målen och resultaten för 2019. Regionstyrelsen noterar vidare att hälso- och
sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och reducera
underskottet men att dessa inte är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför
regionfullmäktige uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnaderna och reducera budgetunderskottet.
--Regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsnämndens presidium diskuterar
hälso- och sjukvårdsnämndens budgetunderskott.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på skrivelse angående befarat underskott i Hälso- och sjukvården
2019
 Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården 2019
 §65 HSN Delårsrapport mars 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK866
Handläggare: Doris Johansson,
Datum: 2019-05-09

Regionstyrelsen

Skrivelse om att införa vildsvinskött på menyn

Ordförandes förslag till beslut
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att införa
vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
2. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten 2019.

Sammanfattning
Ida Eriksson (M) har inkommit med en skrivelse med förslag om att Region
Kronoberg ska utreda möjligheten att införa vildsvinskött på menyn i de offentliga
köken.
Bakgrund till skrivelsen är att den växande vildsvinstammen orsakar problem inom
flera olika områden. En gradvis utökning av serveringsfrekvensen och en
popularisering av vildsvinskött hos allmänheten skulle kunna skapa ytterligare
efterfrågan och därmed öka jakttrycket och minska vildsvinsstammen.
Sjukhusköken i Växjö och Ljungby tillagar cirka 1700 portioner lunch per dag.
Redan idag serveras en egenframtagen vildsvinskorv vid tio tillfällen per år.
Vildsvinskött skulle även kunna användas till grytor och färsbiffar men då fordras
det att köttet levereras som grytbitar eller färs och för att uppnå det bästa resultatet
vid hantering och tillagning ska köttet levereras färskt till respektive kök.
Kostnaden för vildsvinskött är betydligt högre än för annat kött vilket skulle
medföra att verksamheten behöver extra tillskott i livsmedelsbudgeten för att
kunna erbjuda mer vildsvinskött på menyn.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Skrivelse – Inför vildsvinskött på menyn
Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 152

Skrivelse om att införa vildsvinskött på
menyn (19RGK866)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att införa
vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
2. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten 2019.
Sammanfattning

Ida Eriksson (M) har inkommit med en skrivelse med förslag om att Region Kronoberg
ska utreda möjligheten att införa vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
Bakgrund till skrivelsen är att den växande vildsvinstammen orsakar problem inom flera
olika områden. En gradvis utökning av serveringsfrekvensen och en popularisering av
vildsvinskött hos allmänheten skulle kunna skapa ytterligare efterfrågan och därmed öka
jakttrycket och minska vildsvinsstammen.
Sjukhusköken i Växjö och Ljungby tillagar cirka 1700 portioner lunch per dag. Redan
idag serveras en egenframtagen vildsvinskorv vid tio tillfällen per år. Vildsvinskött skulle
även kunna användas till grytor och färsbiffar men då fordras det att köttet levereras
som grytbitar eller färs och för att uppnå det bästa resultatet vid hantering och tillagning
ska köttet levereras färskt till respektive kök.
Kostnaden för vildsvinskött är betydligt högre än för annat kött vilket skulle medföra att
verksamheten behöver extra tillskott i livsmedelsbudgeten för att kunna erbjuda mer
vildsvinskött på menyn.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att införa
vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
2. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Inför vildsvinskött på menyn
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Inför vildsvinskött på menyn

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Paragrafen är justerad

Svar på skrivelse - Låt
Region Kronoberg och
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2019
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1005
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-05-24

Regionstyrelsen

Svar på skrivelse Låt Region Kronoberg och
kommunerna dela på kostnaden för sommarlovskort för
unga

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen med att sommarlovskortet redan är kraftigt
rabatterat och att Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge inte tillåter
ytterligare subventioner.

Sammanfattning
Henrietta Serrate, Robert Olesen och Peter Freij, Socialdemokraterna, har i
skrivelse till regionstyrelsen föreslagit att Region Kronoberg 2019 ska stå för halva
kostnaden i de fall kommunen beslutar att stå för den andra halvan av kostnaden
för sommarlovskorten. Pengarna ska tas från regionstyrelsens konto för
oförutsedda händelser.
Beslutsunderlag
På initiativ från Alvesta kommunledning har förfrågan ställts till trafiknämnden
om ett lokalt sommarkortserbjudande till kommunerna 2019, som de själva
betalar. Motivet till detta är bland annat att resandeökningen under 2018 sågs som
en stor succé samt att inget statligt stöd lämnas under 2019. Trafiknämnden
beslutade § 41/19, att lämna erbjudande till länets kommuner om
sommarlovskort 2019 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Trafiknämndens erbjudande till kommunerna innebar att respektive kommun som
beställer sommarlovskort 2019 betalar 250 kronor per kort. Skulle samtliga åtta
kommuner i länet beställa sommarlovskort sänks priset till 210 kronor per kort.
Sommarlovskortet gäller för ungdomar till och med 19 år, för obegränsat resande
under två sommarmånader (17 juni – 17 augusti) och finns i följande varianter:
 Sommarlovskortet, län tåg & buss 1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)
 Sommarlovskortet, län buss: 930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)
 Sommarlovskortet, stadstrafik: 405 kr (ordinarie pris 810 kr)
Erbjudandet är redan kraftigt rabatterat jämfört med den taxa för enskilda
resenärer som är beslutad enligt Länstrafiktaxa 2019. Med anledning av Region
Kronobergs ansträngda ekonomiska läge föreslås inga ytterligare subventioner.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1005
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-05-24

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Skrivelse Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på kostnaden
för sommarlovskort för unga 2019
TN § 60/19

Sida 2 av 2

Skrivelse till regionstyrelsen

Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
Den socialdemokratiskt ledda regeringen inrättade 2018 ett statligt stöd för att finansiera
avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Det statliga stödet
innebar att fler ungdomar hade möjlighet att ta sig till sommarjobb och
fritidsaktiviteter. I Kronoberg fördubblades antalet ungdomsresor 2018 jämfört med
föregående år!
I samband med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 röstades
igenom i riksdagen försvann det statliga stödet till sommarlovskort för unga. Det är
väldigt olyckligt.
Alla barn och unga ska ha goda möjligheter till en aktiv fritid och om fler i framtiden ska
välja kollektivtrafik framför egen bil är den här satsningen oerhört viktig - vanor sätts
tidigt. Vi socialdemokrater kommer i vårt budgetförslag 2020 att ha med ett uppdrag om
att permanent införa ett reducerat eller fritt sommarlovskort i Region Kronoberg.
Men för att lösa den situation som uppstått i år och se till att så många av länets
skolungdomar som möjligt får ett sommarlovskort även i år föreslår Socialdemokraterna
att Region Kronoberg 2019 står för halva kostanden i de fall kommunen beslutar att stå
för den andra halvan av kostnaden för sommarlovskorten. Pengarna ska tas från
regionstyrelsens konto för oförutsedda händelser.

Henrietta Serrate (S)
2.e vice ordförande i regionstyrelsen och regionstyrelsens personalutskott
Robert Olesen (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg
Peter Freij (S)
2:e vice ordförande i Trafiknämnden

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-05-24

§ 60

Svar till skrivelse Låt Region Kronoberg
och kommunerna dela på kostnaden för
sommarlovskort för unga 2019
(19RGK1005)
Beslut

Trafiknämnden lämnar följande redogörelse till regionstyrelsen, som underlag för
slutgiltigt ställningstagande.
Sammanfattning

Henrietta Serrate, Robert Olesen och Peter Freij, Socialdemokraterna, har i skrivelse till
regionstyrelsen föreslagit att Region Kronoberg 2019 står för halva kostnaden i de fall
kommunen beslutar att stå för den andra halvan av kostnaden för sommarlovskorten.
Pengarna ska tas från regionstyrelsens konto för oförutsedda händelser.
På initiativ från Alvesta kommunledning har förfrågan ställts till trafiknämnden om ett
lokalt sommarkortserbjudande till kommunerna 2019, som de själva betalar. Motivet till
detta är bl.a. att resandeökningen under 2018 sågs som en stor succé samt att inget
statligt stöd lämnas under 2019. Trafiknämnden beslutade 2019-04-26, § 41, att lämna
erbjudande till länets kommuner om sommarlovskort 2019 i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse.
Trafiknämndens erbjudande till kommunerna innebar att respektive kommun som
beställer sommarlovskort 2019 betalar 250 kronor per kort. Skulle samtliga åtta
kommuner i länet beställa sommarlovskort sänks priset till 210 kronor per kort.
Erbjudandet är kraftigt rabatterat jämfört med den taxa för enskilda resenärer som är
beslutad enligt Länstrafiktaxa 2019:
Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två
sommarmånader (17 juni – 17 augusti) och finns i följande varianter:
Sommarlovskortet, län tåg & buss 1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)
Sommarlovskortet, län buss: 930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)
Sommarlovskortet, stadstrafik: 405 kr (ordinarie pris 810 kr)
Förslag till beslut

Trafiknämnden lämnar följande redogörelse till regionstyrelsen, som underlag för
slutgiltigt ställningstagande.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Skrivelse angående sommarlovskort 2019
 Skrivelse till regionstyrelsen - Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-05-24

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 153

Svar på skrivelse - Låt Region Kronoberg
och kommunerna dela på kostnaden för
sommarlovskort för unga 2019
(19RGK1005)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen med att sommarlovskortet redan är kraftigt
rabatterat och att Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge inte tillåter ytterligare
subventioner.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Henrietta Serrate (S), Magnus Carlberg (S) och Robert
Olesen (S) till förmån för bifall till eget förslag.
Sammanfattning

Henrietta Serrate, Robert Olesen och Peter Freij, Socialdemokraterna, har i skrivelse till
regionstyrelsen föreslagit att Region Kronoberg 2019 ska stå för halva kostnaden i de
fall kommunen beslutar att stå för den andra halvan av kostnaden för
sommarlovskorten. Pengarna ska tas från regionstyrelsens konto för oförutsedda
händelser.
På initiativ från Alvesta kommunledning har förfrågan ställts till trafiknämnden om ett
lokalt sommarkortserbjudande till kommunerna 2019, som de själva betalar. Motivet till
detta är bland annat att resandeökningen under 2018 sågs som en stor succé samt att
inget statligt stöd lämnas under 2019. Trafiknämnden beslutade § 41/19, att lämna
erbjudande till länets kommuner om sommarlovskort 2019 i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse.
Trafiknämndens erbjudande till kommunerna innebar att respektive kommun som
beställer sommarlovskort 2019 betalar 250 kronor per kort. Skulle samtliga åtta
kommuner i länet beställa sommarlovskort sänks priset till 210 kronor per kort.
Sommarlovskortet gäller för ungdomar till och med 19 år, för obegränsat resande under
två sommarmånader (17 juni – 17 augusti) och finns i följande varianter:


Sommarlovskortet, län tåg & buss 1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)



Sommarlovskortet, län buss: 930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)



Sommarlovskortet, stadstrafik: 405 kr (ordinarie pris 810 kr)

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Erbjudandet är redan kraftigt rabatterat jämfört med den taxa för enskilda resenärer som
är beslutad enligt Länstrafiktaxa 2019. Med anledning av Region Kronobergs ansträngda
ekonomiska läge föreslås inga ytterligare subventioner.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen med att sommarlovskortet redan är kraftigt
rabatterat och att Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge inte tillåter ytterligare
subventioner.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Magnus Carlberg (S) och Robert Olesen (S) föreslår att
regionstyrelsens arbetsutskott ska föreslå regionstyrelsen bifalla skrivelsen.
- Eva Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla ordförandens
förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till
beslut eller Henrietta Serrates (S) med fleras förslag. Han finner att regionstyrelsens
arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Henrietta Serrates (S) med fleras förslag röstar nej. 4 röstar ja och 3 röstar nej. Det
innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till beslut.
Förtroendevald
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Magnus Carlberg (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M),
ordförande
Totalt

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
4

3

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 Skrivelse till regionstyrelsen - Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Paragrafen är justerad

Yttrande över Utkast till
lagrådsremiss
Ungdomsövervakning
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19RGK842

Missiv remissyttrande
Diarienr: 19RGK842
Handläggare: Anna Widströmer,
Datum: 2019-05-07

Regionstyrelsen

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning

Ordförandes förslag till beslut
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare,
ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller
ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till
brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få
bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

Sida 1 av 1

Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning

Stockholm Klicka här för att ange datum.

Klicka här för att ange namnunderskrift1.
Klicka här för att ange namnunderskrift2.
(Justitiedepartementet)

Utkastets huvudsakliga innehåll
I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare,
ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken
ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande
straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och
den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få bestämma tiden för
ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i en
verkställighetsplanering som ska mynna ut i en individuellt utformad
verkställighetsplan. Verkställighetsplanen ska alltid innehålla föreskrifter
om möten med en koordinator och om inskränkningar i den dömdes
rörelsefrihet samt en upplysning om förbud mot bruk av narkotika, vissa
andra medel och hälsofarliga varor. Inskränkningarna i rörelsefriheten ska
bestå i antingen ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och
helgnätter eller andra rörelseinskränkningar som t.ex. ett förbud att vistas
på en viss plats eller inom ett visst område. Rörelseinskränkningarna ska
kontrolleras med hjälp av elektroniska hjälpmedel. Om den dömde följer
verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt, ska de rörelseinskränkande
inslagen kunna trappas ned. Verkställighetsplanen ska även få reglera
frågor om bl.a. den dömdes boende, skolgång eller annan sysselsättning,
missbruksbehandling och andra åtgärder som syftar till att förebygga att
den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt.
Kriminalvården
föreslås
ansvara
för
verkställigheten
av
ungdomsövervakning.
Om den dömde inte inställer sig för att medverka i
verkställighetsplaneringen eller inte kommer till möten med koordinatorn,
ska Kriminalvården kunna begära hjälp av Polismyndigheten för att hämta
1

den dömde. Föreskrifter om inskränkningar i rörelsefriheten ska också
kunna verkställas med hjälp av Polismyndigheten.
För att möjliggöra sådant informationsutbyte mellan Kriminalvården
och andra myndigheter och aktörer som kan behövas vid bl.a. upprättande
av verkställighetsplanen föreslås vissa ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
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Beslut

5

2

Lagtext

2.1

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 26 kap. 25 §, 32 kap. 4 §, 34 kap. 1, 3 och 6 §§ samt 38 kap.
1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 32 kap. 3 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 kap.
25 §1
Förekommer till verkställighet på
Förekommer till verkställighet på
en gång dom på fängelse på livstid en gång dom på fängelse på livstid
och
dom
på
böter, och
dom
på
böter,
förvandlingsstraff
för
böter, förvandlingsstraff
för
böter,
fängelse på viss tid, villkorlig dom, fängelse på viss tid, villkorlig dom,
skyddstillsyn,
ungdomsvård, skyddstillsyn,
ungdomsvård,
ungdomstjänst
eller
sluten ungdomstjänst, ungdomsövervakungdomsvård, ska livstidsstraffet ning eller sluten ungdomsvård, ska
träda i stället för den andra livstidsstraffet träda i stället för den
påföljden.
andra påföljden.
Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss
tid i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som
har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska
fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden.
32 kap.
3a§
Den som är under tjugoett år och
som begått brott får dömas till
ungdomsövervakning om varken
ungdomsvård eller ungdomstjänst
är tillräckligt ingripande påföljder
med hänsyn till brottslighetens
straffvärde, art och den unges
tidigare brottslighet. Den som är
över arton år får dömas till
ungdomsövervakning endast om
det finns särskilda skäl för det.
Rätten får bestämma tiden för
ungdomsövervakning till lägst sex
månader och högst ett år.

6
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Senaste lydelse 2018:1253.

Den
som
döms
till
ungdomsövervakning ska medverka
i verkställighetsplanering och följa
det som anges i verkställighetsplanen.
Bestämmelser om verkställighet
finns i lagen (2019:000) om
verkställighet av ungdomsövervakning.
4 §2
Om den dömde i väsentlig grad
underlåter att göra vad som åligger
honom eller henne enligt en
föreskrift vid ungdomsvård om att
han eller hon ska följa ett
ungdomskontrakt eller enligt en
dom på ungdomstjänst, får rätten på
talan av åklagare undanröja en annan
påföljd än böter som dömts ut för
brottet och bestämma en ny påföljd
för detta. I stället för att undanröja
påföljden får dock rätten meddela
den dömde en varning, om det är en
tillräcklig åtgärd.
Om, av annat skäl än som anges i
första stycket, den planerade
vården
eller
de
planerade
åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan inte
kommer till stånd eller vården eller
åtgärderna kommit att i väsentlig
grad avvika från vad som planerats
i kontraktet eller vårdplanen, får
rätten på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som
dömts ut för brottet och bestämma
en ny påföljd för detta. Detsamma
gäller om, av annat skäl än som
anges i första stycket, en dom på
ungdomstjänst inte till väsentlig del
kan fullgöras inom skälig tid.

2

Senaste lydelse 2016:491.

Om den dömde i väsentlig grad
underlåter att göra vad som åligger
honom eller henne enligt en
föreskrift vid ungdomsvård om att
han eller hon ska följa ett
ungdomskontrakt eller enligt en
dom på ungdomstjänst eller
ungdomsövervakning, får rätten på
talan av åklagare undanröja en
annan påföljd än böter som dömts
ut för brottet och bestämma en ny
påföljd för detta. I stället för att
undanröja påföljden får dock rätten
meddela den dömde en varning, om
det är en tillräcklig åtgärd.
Om, av annat skäl än som anges i
första stycket, den planerade
vården
eller
de
planerade
åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan inte
kommer till stånd eller vården eller
åtgärderna kommit att i väsentlig
grad avvika från vad som planerats
i kontraktet eller vårdplanen, får
rätten på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som
dömts ut för brottet och bestämma
en ny påföljd för detta. Detsamma
gäller om, av annat skäl än som
anges i första stycket, en dom på
ungdomstjänst inte till väsentlig del
kan fullgöras inom skälig tid, eller
beträffande ungdomsövervakning
de föreskrivna åtgärderna enligt en
verkställighetsplan inte kommer till
stånd eller åtgärderna kommit att i

7

väsentlig grad avvika från vad som
föreskrivits i verkställighetsplanen.
Om mer än en påföljd undanröjs får rätten bestämma en gemensam
påföljd för den samlade brottsligheten.
Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra stycket ska
den, när den nya påföljden bestäms, ta skälig hänsyn till vad den dömde
har undergått till följd av den undanröjda påföljden eller de undanröjda
påföljderna och till böter som har dömts ut enligt 3 § första stycket 2.
34 kap.
1 §3
Om den som har dömts till
Om den som har dömts till
fängelse, villkorlig dom, skydds- fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård, ung- tillsyn, ungdomsvård, ungdomsdomsvård eller ungdomstjänst har tjänst, ungdomsövervakning eller
begått ett annat brott före domen sluten ungdomsvård har begått ett
(nyupptäckt brott) eller om den annat brott före domen (nyupptäckt
dömde begår ett nytt brott efter brott) eller om den dömde begår ett
domen men innan påföljden helt nytt brott efter domen men innan
har verkställts eller annars upphört påföljden helt har verkställts eller
(nytt brott), ska rätten bestämma en annars upphört (nytt brott), ska
ny påföljd för den tillkommande rätten bestämma en ny påföljd för
brottsligheten.
den tillkommande brottsligheten.
I stället för att bestämma en ny påföljd för den tillkommande
brottsligheten får rätten, i de fall som avses i 3 och 4 §§, besluta att den
tidigare utdömda påföljden ska avse också den brottsligheten, eller
undanröja den utdömda påföljden och döma till gemensam påföljd för den
samlade brottsligheten.
Undergår den dömde fängelse på livstid får rätten endast besluta att den
tidigare utdömda påföljden ska avse också den tillkommande
brottsligheten.
3 §4
Rätten får besluta att en tidigare utdömd påföljd ska avse också
tillkommande brottslighet. Ett sådant beslut får meddelas endast om det är
fråga om nyupptäckt brottslighet som i jämförelse med den brottslighet
som omfattas av den tidigare domen med hänsyn till påföljden är utan
nämnvärd betydelse.
Är den tidigare påföljden sluten
Är den tidigare påföljden
ungdomsvård, ungdomsvård eller ungdomsvård,
ungdomstjänst,
ungdomstjänst, får rätten, om det ungdomsövervakning eller sluten
finns särskilda skäl för det, även i ungdomsvård, får rätten, om det
andra fall besluta att den tidigare finns särskilda skäl för det, även i
utdömda påföljden ska avse också andra fall besluta att den tidigare
den tillkommande brottsligheten.
utdömda påföljden ska avse också
den tillkommande brottsligheten.

3
4
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Senaste lydelse 2016:491.
Senaste lydelse 2016:491.

6 §5
Om rätten med tillämpning av 3 §
Om rätten med tillämpning av 3 §
genom dom som fått laga kraft har genom dom som fått laga kraft har
beslutat att fängelse, villkorlig dom, beslutat att fängelse, villkorlig dom,
skyddstillsyn, sluten ungdomsvård, skyddstillsyn,
ungdomsvård,
ungdomsvård eller ungdomstjänst ungdomstjänst, ungdomsövervaksom dömts ut i tidigare mål ska avse ning eller sluten ungdomsvård som
ytterligare brott, och om den tidigare dömts ut i tidigare mål ska avse
påföljden ändras av högre rätt genom ytterligare brott, och om den
dom som får laga kraft, ska frågan tidigare påföljden ändras av högre
om påföljd för den tillkommande rätt genom dom som får laga kraft,
brottsligheten efter anmälan av ska frågan om påföljd för den
åklagare prövas på nytt. Detsamma tillkommande brottsligheten efter
ska gälla, när påföljd avseende anmälan av åklagare prövas på nytt.
fängelse,
villkorlig
dom, Detsamma ska gälla, när påföljd
skyddstillsyn
eller
sluten avseende fängelse, villkorlig dom,
ungdomsvård
bestämts
med skyddstillsyn
eller
sluten
tillämpning av 2 § och den tidigare ungdomsvård
bestämts
med
påföljden ändras.
tillämpning av 2 § och den tidigare
påföljden ändras.
Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller sluten
ungdomsvård ska verkställas, att den dömde begått brottet före det att en
påföljd som han eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, och
framgår det inte av domarna att den andra påföljden har beaktats, ska,
sedan domarna fått laga kraft, rätten efter anmälan av åklagare med
tillämpning av 2 § bestämma vad den dömde ska undergå till följd av den
dom som sist ska verkställas. En sådan prövning hindrar inte att domen får
verkställas, om inte rätten beslutar något annat.
38 kap.
1 §6
Den som har dömts till villkorlig
Den som har dömts till villkorlig
dom får före överklagandetidens dom får före överklagandetidens
utgång lämna förklaring, att han är utgång lämna förklaring om att han
nöjd med domen när det gäller den eller hon är nöjd med domen när
utdömda påföljden. En sådan det gäller den utdömda påföljden.
förklaring skall avse även böter, En sådan förklaring ska avse även
som ådömts med stöd av 27 kap. böter, som dömts ut med stöd av
2 §. Förklaringen avges i den 27 kap. 2 §. Regeringen får
ordning regeringen föreskriver.
meddela närmare föreskrifter om
förklaringen.
En förklaring som lämnats i
En förklaring som lämnats i
föreskriven ordning får inte tas föreskriven ordning får inte tas
tillbaka. Har den dömde överklagat tillbaka. Om den dömde har
domen, skall hans talan när det överklagat domen, ska hans eller
gäller påföljden för brottet anses hennes talan när det gäller
återkallad genom förklaringen.

5
6

Senaste lydelse 2018:1253.
Senaste lydelse 1998:604.
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Angående nöjdförklaring i fråga
om dom på fängelse och dom på
sluten ungdomsvård är särskilt
stadgat.

påföljden för brottet anses
återkallad genom förklaringen.
Det finns särskilda bestämmelser
om nöjdförklaring i fråga om dom
på
fängelse,
dom
på
ungdomsövervakning och dom på
sluten ungdomsvård.

3 §7
Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a §
tredje stycket, 5 § tredje stycket tredje stycket, 5 § tredje stycket
eller 6 § tas upp av den rätt som eller 6 § tas upp av den rätt som
först avgjort det mål där villkorlig först avgjort det mål där villkorlig
dom meddelats. Fråga om åtgärd dom meddelats. Fråga om åtgärd
enligt 32 kap. 4 § tas upp av den rätt enligt 32 kap. 4 § tas upp av den rätt
som först avgjort det mål där som först avgjort det mål där
ungdomsvård eller ungdomstjänst ungdomsvård, ungdomstjänst eller
dömts ut.
ungdomsövervakning dömts ut.
Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid den tingsrätt, inom vars område den
övervakningsnämnd som har gjort framställning i ärendet är verksam, eller
vid den rätt som först avgjort det mål där skyddstillsyn dömts ut.
Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av den rätt, där
brottmål mot den dömde är väckt eller där mål om åtgärd mot den dömde
enligt 32 kap. 4 § redan tagits upp, eller av rätten i den ort där den dömde
mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt
kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Senaste lydelse 2016:491.

2.2

Förslag till lag om verkställighet av
ungdomsövervakning

Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet
ungdomsövervakning enligt 32 kap. 3 a § brottsbalken.

av

2 § Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av ungdomsövervakning.
Inledande av verkställighet
3 § Ungdomsövervakning får verkställas när en dom eller ett beslut i den
del som avser ungdomsövervakning har fått laga kraft mot den dömde.
Verkställigheten ska påbörjas så snart som möjligt efter det att domen
eller beslutet i den del som avser påföljden är verkställbar mot den dömde.
4 § En dömd får förklara att han eller hon avstår från att överklaga eller
fullfölja ett överklagande av en dom eller ett beslut i den del som avser
ungdomsövervakning (nöjdförklaring).
En nöjdförklaring får lämnas inför den domstol som har meddelat
domen eller beslutet eller inför Kriminalvården. En nöjdförklaring får inte
tas emot utan att både den som tar emot förklaringen och den dömde har
tillgång till domen, beslutet eller rättens bevis om utgången i målet som
rör den dömde (domsbevis). Innan en nöjdförklaring lämnas ska den som
tar emot förklaringen på lämpligt sätt ha klargjort innebörden och verkan
av nöjdförklaringen för den dömde.
När en nöjdförklaring lämnas ska ett vittne närvara. En nöjdförklaring
ska dokumenteras.
En nöjdförklaring får inte tas tillbaka. En nöjdförklaring innebär att
domen eller beslutet i den del som avser ungdomsövervakning får laga
kraft mot den dömde.
Beräkning av verkställighetstid
5 § Kriminalvården ska fastställa dagen för verkställighetens slut. Tiden
för ungdomsövervakning ska räknas från och med den dag domen eller
beslutet i den del som avser ungdomsövervakning har fått laga kraft mot
den dömde. Tiden ska beräknas i dagar. Med en månad ska avses trettio
dagar och med ett år trehundrasextiofem dagar.
Verkställighetens mål och utformning
6 § Verkställigheten ska så långt som möjligt utformas på ett sätt som är
ägnat att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt
utvecklas ogynnsamt. En tvångsåtgärd enligt denna lag får endast
användas om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en
mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.
11

7 § Kriminalvården ska upprätta en individuellt utformad
verkställighetsplan för den dömde enligt vad som följer av 10‒16 §§.
8 § Kriminalvården ska förordna en särskild koordinator för den dömde.
Koordinatorn ska hålla regelbunden kontakt med den dömde och träffa
honom eller henne under verkställigheten samt genom kontroll, stöd och
hjälp verka för att verkställighetsplanen följs.
9 § Socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(2001:453) har ansvar för den dömde ska utse en särskild handläggare för
honom eller henne under verkställigheten.
Verkställighetsplanering
10 § I inledningen av verkställigheten ska det göras en utredning om den
dömdes förhållanden, i syfte att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för
att förebygga att han eller hon återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas
ogynnsamt (verkställighetsplanering). Verkställighetsplaneringen ska
mynna ut i en verkställighetsplan.
11 § Verkställighetsplaneringen ska genomföras av Kriminalvården i
samråd med den dömde. Om det är möjligt, ska samråd ske med hans eller
hennes vårdnadshavare. I de fall det bedöms lämpligt får samråd även ske
med andra personer.
12 § Vid verkställighetsplaneringen ska samverkan ske med
socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har
ansvar för den dömde och vid behov även med berörda myndigheter och
andra aktörer.
13 § Verkställighetsplanen ska vara upprättad senast fyra veckor efter
det att domen eller beslutet i den del som avser ungdomsövervakning är
verkställbar mot den dömde.
Verkställighetsplanens innehåll
14 § Verkställighetsplanen ska innehålla föreskrifter om att den dömde
ska träffa koordinatorn i enlighet med vad som anges i 17 § och
om inskränkningar i den dömdes rörelsefrihet i enlighet med vad som
anges i 18–21 §§.
Verkställighetsplanen ska även innehålla en upplysning om att den
dömde ska vara förbjuden att under verkställigheten bruka narkotika,
något annat berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara
som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
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15 § Verkställighetsplanen får innehålla föreskrifter om
1. boende,
2. skolgång eller annan sysselsättning,
3. fritid,
4. alkoholförbud,

5. missbruksbehandling,
6. annan vård och behandling, och
7. andra åtgärder som syftar till att förebygga att den dömde återfaller i
brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt.
16 § Kriminalvården ska följa upp verkställighetsplanen under
verkställigheten, minst var åttonde vecka. Vid behov ska
verkställighetsplanen ändras.
Vid uppföljningen ska samverkan ske med socialnämnden i den
kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvar för den
dömde och vid behov även med berörda myndigheter och andra aktörer.
Möten med koordinatorn
17 § Den dömde ska träffa koordinatorn två gånger i veckan under
verkställigheten, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Tid och
plats för mötena ska bestämmas av koordinatorn, efter samråd med den
dömde.
Om innehållet i verkställighetsplanen motiverar det, får Kriminalvården
besluta att antalet möten ska begränsas till en gång i veckan. Detsamma
gäller om den dömde är föremål för vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.
Om den dömde inte följer verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt,
får Kriminalvården besluta att antalet möten ska utökas, dock inte till mer
än tre gånger i veckan.
Inskränkningar i rörelsefriheten
18 § Under verkställigheten ska den dömde vara förbjuden att vistas
utanför bostaden under kvällar och nätter mot lördag, söndag och måndag,
från klockan arton på kvällen till klockan sju på morgonen.
Om ett förbud enligt första stycket inte bedöms lämpligt med hänsyn till
den dömdes personliga förhållanden eller om det annars bedöms vara mer
ändamålsenligt, får det ersättas med
1. ett förbud att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller
inom ett särskilt angivet område,
2. ett förbud att under vissa tider lämna ett särskilt angivet område, eller
3. en skyldighet att under vissa tider uppehålla sig på en särskilt angiven
plats.
Inskränkningarna i rörelsefriheten enligt andra stycket ska i huvudsak
vara lika ingripande som ett förbud enligt första stycket och får inte vara
mer ingripande än ett sådant förbud. Om det behövs för att
inskränkningarna ska vara tillräckligt ingripande eller om det annars
bedöms lämpligt, får flera inskränkningar som anges i andra stycket
kombineras.
19 § Kontrollen av att inskränkningarna i rörelsefriheten enligt 18 § följs
ska göras med elektroniska hjälpmedel, om det inte finns särskilda skäl
mot det.
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20 § Efter halva verkställighetstiden ska Kriminalvården pröva om
inskränkningarna i rörelsefriheten ska minskas. Efter två tredjedelar av
verkställighetstiden ska Kriminalvården pröva om inskränkningarna i
rörelsefriheten ska upphöra helt. Vid prövningen ska det beaktas om den
dömde har medverkat i verkställighetsplaneringen och därefter följer
verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt.
21 § Om den dömde, efter det att inskränkningarna i rörelsefriheten har
minskats eller upphört, inte följer verkställighetsplanen på ett godtagbart
sätt, får Kriminalvården besluta att inskränkningarna ska utökas eller
återupptas.
Om det finns skäl för det får Kriminalvården besluta att
inskränkningarna på nytt ska minskas eller upphöra helt.
Kontroll av drog- och alkoholförbud
22 § Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller
liknande skäl, under verkställigheten skyldig att på begäran lämna blod-,
urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller
hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, något annat
berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Urinprov får
inte tas eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare eller
legitimerad sjuksköterska.
Handräckning av Polismyndigheten
23 § Om den dömde inte inställer sig för att medverka i
verkställighetsplaneringen eller inte kommer till mötena med
koordinatorn, ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården lämna
hjälp för att söka efter och hämta honom eller henne till den av
Kriminalvården anvisade platsen.
Om den dömde ska hämtas får han eller hon inte omhändertas tidigare
än vad som är nödvändigt för att han eller hon ska kunna inställas
omedelbart till mötet.
Om ett hämtningsförsök tidigare har misslyckats, eller det annars på
grund av vad som är känt om den som ska hämtas finns särskild anledning
till det, får Kriminalvården eller Polismyndigheten besluta att han eller hon
får omhändertas tidigare än vad som följer av andra stycket.
Omhändertagandet får i sådant fall äga rum högst sex timmar eller, vid
beslut av Kriminalvården, högst arton timmar före mötet.
Den som har omhändertagits enligt tredje stycket är skyldig att i
avvaktan på inställelsen stanna kvar på den plats som bestäms av
Polismyndigheten.
24 § Om den dömde bryter mot en föreskrift om inskränkningar i
rörelsefriheten, ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården
lämna hjälp för att verkställa föreskriften genom att tillfälligt omhänderta
honom eller henne.
14

Om den dömde bryter mot en föreskrift om inskränkningar i
rörelsefriheten och påträffas av en polisman, får polismannen även i annat
fall tillfälligt omhänderta honom eller henne.
I de fall ett omhändertagande görs enligt första eller andra stycket ska
den dömde, om han eller hon är under arton år, skyndsamt överlämnas till
sina föräldrar eller annan vårdnadshavare. Om det inte är möjligt, ska den
dömde överlämnas till socialnämnden. Om den dömde är över arton år,
ska han eller hon skyndsamt lämnas i bostaden eller på lämplig plats som
möjliggör att han eller hon kan ta sig till bostaden. Om det är fråga om en
skyldighet att uppehålla sig på en särskilt angiven plats, ska polismannen
i stället föra honom eller henne till den platsen.
25 § En begäran om sådan hjälp som avses i 23 och 24 §§ får göras
endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
Underrättelse till åklagare
26 § Om det kan antas att det finns förutsättningar för en åtgärd enligt
30 b § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare eller 32 kap. 4 § brottsbalken, ska Kriminalvården
underrätta Åklagarmyndigheten om detta.
Bemyndigande
27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om inledande av verkställighet,
nöjdförklaring och beräkning av verkställighetstid.
Övriga bestämmelser
28 § Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalvården, om inte annat
följer av 23 §. Sådana beslut gäller omedelbart, om inte något annat
beslutas.
29 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Ett beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det
frivårdskontor finns där den dömde är inskriven.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167)
med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

Härigenom föreskrivs att 30 b § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 b §1
Om någon som dömts till
Om någon som dömts till
ungdomsvård
eller
till ungdomsvård, ungdomstjänst eller
ungdomstjänst i väsentlig grad ungdomsövervakning i väsentlig
underlåter att göra vad som åligger grad underlåter att göra vad som
honom eller henne enligt en åligger honom eller henne enligt en
föreskrift vid ungdomsvård om att föreskrift vid ungdomsvård om att
följa ett ungdomskontrakt eller följa ett ungdomskontrakt eller
enligt en dom på ungdomstjänst, får enligt en dom på ungdomstjänst
åklagaren i stället för att väcka eller ungdomsövervakning får
talan enligt 32 kap. 4 § brottsbalken åklagaren i stället för att väcka talan
besluta att varning skall meddelas enligt 32 kap. 4 § brottsbalken
den unge, om detta bedöms vara en besluta att varning ska meddelas
tillräcklig åtgärd.
den unge, om detta bedöms vara en
tillräcklig åtgärd.
Varning skall så snart det kan ske
Varning ska så snart det kan ske
meddelas den unge vid ett meddelas den unge vid ett
personligt sammanträffande. Den personligt möte. Den unges
unges vårdnadshavare eller annan vårdnadshavare eller annan som
som svarar för den unges vård och svarar för den unges vård och
fostran samt annan som har en fostran samt annan som har en
fostrande roll i förhållande till den fostrande roll i förhållande till den
unge
skall
kallas
till unge ska kallas till mötet, om det
sammanträffandet, om det inte inte möter hinder eller annars finns
möter hinder eller annars finns särskilda skäl mot det. Även
särskilda skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör
företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. Gäller
ges tillfälle att närvara. Kan ett frågan om varning ungdomspersonligt sammanträffande inte övervakning
bör
i
stället
komma till stånd, skall den unge företrädare för Kriminalvården ges
underrättas skriftligen om beslutet. tillfälle att närvara. Kan ett
personligt möte inte komma till
stånd, ska den unge underrättas
skriftligen om beslutet.
Vid sammanträffandet skall
Vid mötet ska åklagaren särskilt
åklagaren
särskilt
förklara förklara innebörden av beslutet och
innebörden av beslutet och klargöra klargöra vad följderna kan bli vid
fortsatt misskötsamhet.
16
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Senaste lydelse 2006:894.

vad följderna kan bli vid fortsatt
misskötsamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620)
om belastningsregister

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1998:620) om belastningsregister
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §1
Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om
1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter
frigivningen,
2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare
frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har
befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,
3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 §
brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt
18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det
att straffet föll bort,
4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som
var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt
verkställts,
6. ungdomsvård eller överlämn6. ungdomsvård, ungdomstjänst
ande till vård enligt lagen eller ungdomsövervakning gallras
(1988:870)
om
vård
av
a) tio år efter domen eller
missbrukare i vissa fall gallras
beslutet, eller
a) tio år efter domen eller
b) fem år efter domen eller
beslutet, eller
beslutet, om uppgiften avser en
b) fem år efter domen eller person som var under 18 år vid
beslutet, om uppgiften avser en tidpunkten för brottet eller brotten,
person som var under 18 år vid
tidpunkten för brottet eller brotten,
7. överlämnande
till
7. överlämnande till vård enligt
rättspsykiatrisk vård gallras tio år lagen (1988:870) om vård av
efter utskrivningen,
missbrukare i vissa fall gallras
a) tio år efter domen eller
beslutet, eller
b) fem år efter domen eller
beslutet, om uppgiften avser en
person som var under 18 år vid
tidpunkten för brottet eller brotten,
8. ungdomstjänst gallras
8. överlämnande
till
a) tio år efter domen eller rättspsykiatrisk vård gallras tio år
beslutet, eller
efter utskrivningen,
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Senaste lydelse 2015:644.

b) fem år efter domen eller
beslutet, om uppgiften avser en
person som var under 18 år vid
tidpunkten för brottet eller brotten,
9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av
strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,
10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från
påföljd gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som
var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras
a) tio år efter beslutet, eller
b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under
18 år vid tidpunkten för brottet,
12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen
(2015:642) om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och
13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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2.5

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
dels att nuvarande 35 kap. 10 b § ska betecknas 35 kap. 10 c §,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 23 kap. 2 a §, 26 kap. 9 b §,
35 kap. 10 b och 15 a §§, och närmast före 23 kap. 2 a § och 35 kap. 15 a §
nya rubriker, av följande lydelse
dels att det närmast före 35 kap. 15 § ska införas en rubrik som ska lyda
”Enskilds personliga förhållanden”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
23 kap.
Sekretessbrytande bestämmelse
2a§
Sekretessen enligt 2 § första
stycket,
i
fråga
om
specialpedagogisk insats, eller 2 §
andra stycket hindrar inte att
uppgift om en enskild eller någon
närstående till denne lämnas till
Kriminalvården, om uppgiften
behövs för att upprätta en
verkställighetsplan enligt lagen
(2019:000) om verkställighet av
ungdomsövervakning
och
uppgiftslämnandet syftar till att
fastställa vilka åtgärder som kan
vidtas för att förebygga att den
dömde återfaller i brott eller på
annat sätt utvecklas ogynnsamt.
Sådan sekretess som avses i
första stycket hindrar inte heller att
uppgift om en enskild eller någon
närstående till denne lämnas till
Kriminalvården, om uppgiften
gäller något som omfattas av
verkställighetsplanen.
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26 kap.
9b§
Sekretessen enligt 1 § hindrar
inte att uppgift om en enskild eller
någon närstående till denne lämnas
till Kriminalvården, om uppgiften
behövs för att upprätta en
verkställighetsplan enligt lagen

(2019:000) om verkställighet av
ungdomsövervakning och uppgiftslämnandet syftar till att fastställa
vilka åtgärder som kan vidtas för
att förebygga att den dömde
återfaller i brott eller på annat sätt
utvecklas ogynnsamt.
Sådan sekretess som avses i
första stycket hindrar inte heller att
uppgift om en enskild eller någon
närstående till denne lämnas till
Kriminalvården, om uppgiften
gäller något som omfattas av
verkställighetsplanen.
35 kap.
10 b §
Sekretessen enligt 1 § första
stycket 1 hindrar inte att uppgift om
en enskild eller någon närstående
till
denne
lämnas
till
Kriminalvården, om uppgiften
behövs för att upprätta en
verkställighetsplan enligt lagen
(2019:000) om verkställighet av
ungdomsövervakning och uppgiftslämnandet syftar till att fastställa
vilka åtgärder som kan vidtas för
att förebygga att den dömde
återfaller i brott eller på annat sätt
utvecklas ogynnsamt.
Sekretessbrytande bestämmelse
15 a §
Sekretessen enligt 15 § första
stycket hindrar inte att uppgift om
den vars dom på ungdomsövervakning verkställs enligt lagen
(2019:000) om verkställighet av
ungdomsövervakning lämnas av
Kriminalvården till enskild eller till
någon annan myndighet, om det
behövs för att genomföra en
verkställighetsplan enligt den
lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 154

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning (19RGK842)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare,
ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller
ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till
brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få
bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
 Remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

Paragrafen är justerad

Yttrande över Strategisk
regional överenskommelse
– Mottagande och
etablering i arbets- och
samhällsliv

12
19RGK811

Missiv remissyttrande
Diarienr: 19RGK811
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-13

Regionstyrelsen

Yttrande över Strategisk regional överenskommelse –
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt mottagande
och etablering av asylsökande och nyanlända är mycket angeläget. Region
Kronoberg välkomnar därför den strategiska regionala överenskommelsen
”Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv” och dess framtagna
regionala delmål och samhandlingsområden.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara den resurs
och kompetens som finns inom målgruppen för överenskommelsen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Strategisk regional överenskommelse – Mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv
Yttrande över Strategisk regional överenskommelse – Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
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Länsstyrelsen i Kronobergs län
kronoberg@lansstyrelsen.se

Yttrande över Strategisk regional överenskommelseMottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Länsstyrelsen i Kronoberg dnr 851-1756-2019

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt mottagande
och etablering av asylsökande och nyanlända är mycket angeläget. Region
Kronoberg välkomnar därför den strategiska regionala överenskommelsen
”Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv” och dess framtagna
regionala delmål och samhandlingsområden.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara den resurs
och kompetens som finns inom målgruppen för överenskommelsen.
Synpunkter
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt mottagande
och etablering av asylsökande och nyanlända är mycket angeläget. Region
Kronoberg ställer sig därför positiv till den strategiska regionala
överenskommelsen ”Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv” och dess
framtagna regionala delmål och samhandlingsområden.
Region Kronoberg välkomnar principerna som överenskommelsen utgår ifrån och
bedömer att det är en styrka att överenskommelsen är kopplad till Gröna
Kronoberg 2025, Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2017-2025,
Ett jämställt Kronobergs län 2018-2020 och Agenda 2030.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara den resurs
och kompetens som finns inom målgruppen för överenskommelsen. Asylsökande
och nyanlända utgör en viktig resurs och tillgång för att möta det
rekryteringsbehov som regionen har idag och står inför i framtiden.
Överenskommelsen med dess samhandlingsområden och regionala delmål inom
de fyra perspektiven är i sin struktur och utformning övergripande formulerad,
varför möjligheten att kunna ge konkret och mer ingående synpunkter är
begränsad. För att åstadkomma resultat och utveckling och kunna omsätta
överenskommelsen i handling är Region Kronobergs inställning att det är av stor
vikt att fortsatt upprätthålla en dialog mellan ingående samhandlingsparter och att
tydliggöra roller och ansvar. Samhandlingsområdena och de regionala delmålen
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behöver konkretiseras till handlingsplaner eller åtgärder. Exempel på behov av
förtydligande i ett fortsatt arbete kan vara vilken aktör inom överenskommelsen
som eventuellt har ett huvudansvar för en viss insats i samhandlingsområdena
eller hur en insats är tänkt att bedrivas.
För Region Kronoberg som arbetsgivare är de regionala delmålen och
samhandlingsområdena inom perspektivet Arbetsmarknad/kompetens de som
har allra störst betydelse. Detta perspektiv har hög prioritet ur ett
arbetsgivarperspektiv och har också enligt vår mening stor påverkan på övriga
perspektiv inom överenskommelsen i och med att arbete och utbildning påverkar
t ex hälsa och möjligheter till ett hållbart boende. En hög måluppfyllelse och
framgång i de olika samhandlingsområdena inom perspektivet
Arbetsmarknad/kompetens kommer att få positiva återverkningar och effekter på
övriga perspektiv., varför detta perspektiv bör prioriteras högt i ett kommande
arbete.
Region Kronoberg bedömer, utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv och
särskilt inom kompetensförsörjningsområdet, delmålen som relevanta och
välkomnar att gruppen nyanlända kvinnor prioriteras. Målgruppen har en särskild
svårt ställning för att komma in i sysselsättning och därför en lyckad sådan kan ge
flera goda effekter kopplad till bland annat delaktighet och hälsa.
Gällande delmålet Ökad andel nyanlända som genom studier stärker sin ställning
på arbetsmarknaden vill vi poängtera att en övervägande del av befattningarna
inom Region Kronoberg kräver en formell utbildning. Det är därför mycket
viktigt att utbildningarna och dess innehåll matchas mot arbetsgivarens behov av
kompetens och att nyanlända informeras och vägleds till utbildningar som leder
till arbete inom yrken där det förekommer ett stort arbetskraftsbehov. Det är
nödvändigt att samordna aktörerna i länet kring att nyanlända och andra grupper
erbjuds anpassad och systematisk vägledning till utbildning och arbete. Det finns
goda exempel i andra regioner, och i vårt län finns det en bra grund för att snabbt
kunna erbjuda en jämställd, flerspråkig och välstrukturerad vägledning i samarbete
med relevanta aktörer.
Gällande samhandlingsområde Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och
metodutveckling för att stärka asylsökande och nyanländas kunskaper i svenska
språket så är det för Region Kronoberg av betydelse att konkreta åtgärder som
leder mot att målgruppens kunskaper i svenska språket utvecklas blir prioriterade,
då kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna få anställning
inom Region Kronoberg.
Överenskommelsen påpekar att en viktig del i att uppnå de uppsatta målen är
ömsesidighet. Att både arbetstagare och arbetsgivare lyfts och har en roll och ett
åtagande är förutsättning för framgång. Lika viktigt är att offentligheten,
civilsamhället och andra stödfunktioner ingår i denna process och bidrar och
verkar utifrån ett helhetsperspektiv.
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Slutligen ställer sig Region Kronoberg positiv till att i sin roll som stor
arbetsgivare i länet ingå i någon form av dialog och framtida samarbete för att
arbeta vidare utifrån överenskommelsen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Mottagande och etablering
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Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg har givit en regional arbetsgrupp, bestående av
representanter från länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Växjö kommun att driva en bred och inkluderande process för
framtagande av en strategisk regional överenskommelse inom mottagande och etablering i
arbets- och samhällslivet. Genom en strategisk överenskommelse i Kronobergs län (SÖK)
skapar vi aktörer tillsammans förutsättningar för asylsökandes och nyanländas effektivare
mottagande och etablering. Med det menar vi att individens resurser tillvaratas och ger en
mångfald som bidrar till individens och samhällets behov.
Vi tror att den mångfald som våra nya länsinvånare kan bidra till i vårt län är en nödvändighet för regionens utveckling och kompetensförsörjning. Socialt samspel och kulturella
koder kan inte förmedlas via skolbänken utan kräver förtroendefulla relationer människa
till människa, bortom det som stat och kommun kan erbjuda. En viktig del i denna process
är ömsesidighet där vi lär av varandra. Inte minst har vi som arbetsgivare ett stort ansvar att
ställa om våra arbetsplatser till att välkomna våra nya länsinvånare.
Vi utgår ifrån integration som en ömsesidig process. Det handlar om människor som lär av
varandra. För att integrationen i arbets- och samhällslivet ska bli så lyckad som möjligt,
krävs en växelverkan mellan individen och samhället. Det här förutsätter ett synsätt
där varje länsinvånare betraktas som en resurs och känner att denne har makt
över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.
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Vår samhandling bygger på ett antal principer, som alla parter har ställt sig bakom:
■ Identifiera utvecklingsbehov samt prioritera och initiera insatser kopplade till dessa

T
U

■ Vid behov ta initiativ till förändringar, i exempelvis etablerade arbetssätt, rutiner,
ansvarsfördelning och finansiering.
■ Utgångspunkten ska vara individers olika behov och förutsättningar
■ Utgångspunkten ska vara att främja samverkan inom och mellan regionala och lokala
aktörer
■ Ta ansvar för att dra lärdomar av/tillvarata erfarenheter och resultat från asyl- och
etableringsinsatser i länet och i landet

■ Främja samordning mellan samhandlande parters strategier och samverkansplattformar
■ Säkerställa förutsättningar för civilsamhällets långsiktiga delaktighet
■ Arbeta efter en tydlig ansvars- och rollfördelning samt identifiera och involvera samtliga
relevanta samhandlingsparter
■ Varje aktör tar dessutom ansvar för att överbrygga insatser sinsemellan, även om insatsen
inte faller inom ramen för dennes grunduppdrag
■ Jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv genomsyrar vårt arbete.
Att omsätta principerna till konkret handling utgår ifrån att vi har en gemensam förståelse
för principernas innebörd och kopplar det till våra parters olika roller och handlingsutrymme.
Den förståelsen når vi genom kontinuerlig dialog och fortsatt precisering av principerna.

Målgrupp

Den direkta målgruppen för SÖK är kvinnor och män, flickor och pojkar1 i mottagning och etablering, vilket i princip betyder asylsökande och nyanlända personer.
Kvinnor och mäns olika behov och förutsättningar kan leda till att vissa mål och
insatser riktas enbart till en av grupperna. Ett jämställdhetsperspektiv är nödvändig
även i de insatser som riktar sig till hela målgruppen. Även personer med likartade
behov som målgruppen kan ta del av de insatser och intentioner som inbegrips i
SÖK. Med nyanlända menar vi personer som är i etablering och som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl. Med asylsökande menar vi personer som ännu
inte fått uppehållstillstånd.
Den indirekta målgruppen är samtliga samhandlingsparter inom SÖK, tillsammans
med de övriga offentliga, privata och ideella aktörer i länet som på ett eller annat
sätt kan bidra till våra intentioner och insatser.
1

Även icke-binära personer.
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Arbetet interagerar med flera andra strategier och samverkansplattformar, som inte är överordnade varandra utan har som syfte att aktivt bidra till att stärka varandra.

Gröna Kronoberg 2025
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategisk överenskommelse för Kronobergs län tar sin utgångspunkt i de målområden, mål och prioriteringar
som anges här. Intentionerna i målen i SÖK har bäring på Gröna Kronobergs målområde 1,
ˮVi växer i öppna och hållbara livsmiljöerˮ, och målområde 2, ˮVi växer av en cirkulär ekonomiˮ med förnyelseförmåga. Gröna Kronobergs fokus på att hela länet ska vara attraktivt
att bo i stämmer väl överens med intentionerna i SÖK, likaså att nyttja alla länsinvånares
resurser på bästa sätt.

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025
Den regionala kompetensförsörjningsstrategin är en understrategi till Gröna Kronoberg.
Strategin är en långsiktig strategi som ska ta tillvara och öka våra invånares kunskaper och
färdigheter genom hela livet. Detta kan uppnås genom att matcha kompetenser utifrån
arbetslivets nutida och framtida behov. Strategins prioritering ”I Kronoberg använder vi
kompetensen hos personer från alla länder” är den prioritering som har störst bäring på
SÖK:ens intentioner och mål.
Flera av de samhandlingsområden som finns i kompetensförsörjningsstrategin går hand
i hand med SÖK:ens samhandlingsområden, vilket ger en bra grund för samhandling.
SÖK:ens tidsram går i linje med så väl Gröna Kronobergs som Kompetensförsörjningsstrategins tidsram.

Ett jämställt Kronobergs län, 2018-2020
Syftet med strategin ”Ett jämställt Kronobergs län” är att implementera de jämställdhetspolitiska målen på en regional nivå. Strategin ska fungera som plattform för jämställdhetsintegrering i länet. Några av strategins prioriteringar har särskild bäring på intentioner och
mål i Strategisk överenskommelse för Kronobergs län. Bland annat har vi tagit hänsyn till
strategins delmål om en jämn fördelning av makt och inflytande och jämlik hälsa.
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Illustrationen nedan beskriver den process som länets parter gemensamt har arbetat utifrån,
för att ta fram en Strategisk överenskommelse för Kronobergs län, vår SÖK. För detaljerad
genomgång av processen läs bilaga 3, processbeskrivning.

T
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SÖK

Nuläge
i Kronobergs län

Regionala delmål och samhandlingsområden

Önskat läge
i Kronobergs län

Identifierade
och prioriterade
utmaningar

Strategisk regional överenskommelse (SÖK)

Uppnådda mål
genom
samhandling

Hösten 2018

Nuläge
i respektive
kommun
sLÖK

Identifierade
och prioriterade
utmaningar
Våren 2019

Gemensamma åtgärder och aktiviteter regionalt

Lokala delmål och samhandlingsområden
Strategiska lokala överenskommelser (sLÖK)
Gemensamma åtgärder och aktiviteter lokalt

2019–2025

Önskat läge
i respektive
kommun
Uppnådda mål
genom
samhandling
2019–2025

Drivkrafter och motkrafter

REGIONALA DELMÅL OCH SAMHANDLINGSOMRÅDEN
En nulägesbeskrivning2 och forskningssammanställning har under processens gång tagits
fram och fungerar som underlag för SÖK:ens mål och samhandlingsområden. Under processens gång har fyra perspektiv identifierats som särskilt viktiga för att uppnå syftet med
den här överenskommelsen. De fyra perspektiven är:
■ Arbetsmarknad/kompetens
■ Boende
■ Delaktighet
■ Hälsa
Samtliga områden betraktar vi som beroende av varandra och de utgör lika viktiga delar för
etablering i det svenska samhället. För att kunna avgränsa och fokusera vårt arbete i länet och
komma närmare samhandling har nio regionala delmål och 14 utpekade samhandlingsområden arbetats fram.
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Bilden nedan illustrerar processen och dess breda ansats. Genom att ta många små steg
framåt i olika konstellationer har vi närmat oss kärnan och därmed de regionala delmål och
samhandlingsområden som föreslås prioriteras i denna överenskommelse.
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50 utmaningar
183 utmaningar
50 prioriteringar

4 oktober

KICKOFF LÄNSDIALOG SÖK
Arbetsgruppsmöte

9 oktober

LÄNSDIALOG SÖK

26 oktober

Arbetsgruppsmöte

6 november
15 november

CIVILSAMHÄLLET – HÄLSA

28 november

Arbetsgruppsmöte

4 december

STYRGRUPPSMÖTE
22 utmaningar
6 prioriteringar

LÄNSDIALOG – BOENDE
Arbetsgruppsmöte
Arbetsgruppsmöte

8 regionala delmål
16 samhandlingsområden

9 regionala delmål
14 samhandlingsområden

5 december
12 december
25 januari

STYRGRUPPSMÖTE

5 februari

LÄNSDIALOG – SÖK

15 februari

Arbetsgruppsmöte

2018

2019

19 mars

DIALOG MED
LEDNINGAR
28 MARS

Agenda 2030
Agenda 2030 syftar till att förändra i riktning mot ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbart samhälle. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och ett antal delmål. Flera mål rör
mottagande och etablering direkt eller indirekt. Till exempel är mål kopplade till hälsa, jämlikhet, klimatförändring och ekonomisk tillväxt på flera sätt relevanta för avsikten i SÖK.
De mål som direkt rör måluppfyllelse i vår överenskommelse kopplas till de fyra perspektiven
och delmålen på sidorna 7–10.

2

Nulägesbeskrivningen finns på https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/nulage-i-kronobergs-lan---mottagande-och-etablering-i-arbets--och-samhallsliv.html
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ARBETSMARKNAD/
KOMPETENS

Kronobergs län har ett växande arbetskraftsbehov, där
nyanlända kvinnor och mäns kompetens är en viktig resurs.
Individerna behöver rustas utifrån sina egna förutsättningar
och behov men matchningen mellan arbetskraftsbehov och
den arbetssökandes kompetens behöver också förstärkas.
För en fungerande etablering på arbetsmarknaden krävs
insatser inom både arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
Näringslivet behöver också ta ett större ansvar i arbetet med
att stärka individers kompetens för att möta arbetsmarknadens behov.

Regionala delmål
■ Dubblera andelen nyanlända kvinnor som arbetar efter
avslutad etablering.
■ Ökad andel nyanlända som genom studier stärker sin
ställning på arbetsmarknaden.
■ Ökad andel arbetsgivare som rekryterar nyanlända.

Samhandlingsområden
■ Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och metodutveckling för att stärka asylsökande och nyanländas kunskaper i
svenska språket.
■ Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och metodutveckling för jämställdhetsintegrerad vägledning till arbete och
studier.
■ Utveckla insatser för nyanlända så att fler utbildar/vidareutbildar sig eller kommer i arbete.
■ Utveckla dialogen med arbetsgivare, såväl privata som
offentliga, för att fler ska rekrytera nyanlända.
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BOENDE

En rad aktörer i samhället har inflytande på människors
möjligheter att få och behålla sina bostäder. De höga inträdeströsklarna på bostadsmarknaden är idag ett hinder, inte minst
för asylsökande och nyanlända. Tillgången på bostäder påverkar allas möjligheter att hitta en bostad.

Regionala delmål
■ Främja möjligheterna för nyanlända att skaffa ett socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbart boende.
■ Ökad andel nyanlända som bor kvar i länets kommuner
efter etableringen.

Samhandlingsområden
■ Utveckla och tillgängliggöra kollektivtrafik på landsbygden, tillsammans med ökat serviceutbud och digitala
tjänster.
■ Utveckla erfarenhetsutbyte för aktuella parter i syfte
att stärka nyanländas kunskap kring boendet, genom
exempelvis ”boskolor”.
■ Erbjuda aktuella parter kunskapshöjande insatser och
möjlighet till erfarenhetsutbyte om asylsökande och
nyanländas bostadsbehov.
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DELAKTIGHET

Delaktighet som förutsättning för integration betyder att
möjligheter ges till aktivt deltagande i det demokratiska
samhället.
Integration är en dubbelriktad process. Individen måste vilja
och ta eget ansvar för att delta och integreras samtidigt som
de övriga i samhället måste ge plats, lyssna och vilja möta
asylsökande och nyanlända. Delaktighet bör vara utgångspunkten i alla integrationsprocesser.

Regionala delmål
■ Stärka asylsökandes och nyanländas kunskaper och
förståelse kring sina möjligheter, skyldigheter och rättigheter i det svenska samhället.
■ Stärka individens delaktighet och motverka isolering
genom hållbara förutsättningar för civilsamhällets insatser.

Samhandlingsområden
■ Utveckla, utöka och samverka kring regional samhällsinformation och samhällsorientering utifrån olika behov
och förutsättningar.
■ Utveckla insatser som främjar ett tryggt och jämställt
föräldraskap.
■ Utveckla regionala strukturer/förhållningssätt mellan
offentliga organisationer och civilsamhället med ett
särskilt fokus att motverka asylsökande och nyanlända
kvinnors isolering.
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HÄLSA

En god hälsa skapar bättre förutsättningar för etablering och
är en grund för varje individs möjlighet att utvecklas och vara
delaktig i samhället. Migrationsprocessen, individens bristande
kunskap om det svenska samhället samt social isolering påverkar hälsa och etablering. Asylsökande och nyanlända har också
en sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen.

Regionala delmål
■ Stärkta förutsättningar för tidig upptäckt av ohälsa hos asylsökande och nyanlända.
■ Stärkta förutsättningar att erbjuda det stöd asylsökande och
nyanlända behöver för en god hälsa.

Samhandlingsområden
■ Utveckla regionala arbetssätt som underlättar tidig upptäckt
av ohälsa.
■ Erbjuda civilsamhällets volontärer och de som i sin profession
möter målgruppen, kompetenshöjande insatser för att utveckla bemötandet kring psykisk ohälsa.
■ Utveckla insatser för att asylsökande och nyanlända ska
hitta, förstå, värdera och använda hälsoinformation.
■ Utveckla organisationsöverskridande insatser för att möta
asylsökande och nyanländas behov utifrån ett helhetsperspektiv.
■ Använda befintliga samt utveckla nya verktyg som inkluderar hälsa och levnadsvanor i länets samhällsorientering och
samhällsinformation3.
3

En förklaring om samhällsorientering och samhällsinformation finns i bilaga 1.
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Samhandlingstrappan
Utmaningar på samhällsnivå kan inte lösas av en enskild aktör. Många aktörer behöver dra
åt samma håll för att lösa samhällets utmaningar- detta genom samhandling. Samhandling
sker när aktörer på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt) och mellan
olika sektorer (privat, ideell, offentlig) agerar på gemensamt identifierade och överenskomna
utmaningar och strävar mot gemensamma mål. Samhandlingstrappans fyra steg illustrerar
vilka faser som ingår fram till samhandling.

T
U

1

2
SAMTAL

3
SAMSYN

4

SAMHANDLING

SAMARBETE

Hur ska det göras och av vilka?

Vilka behövs för att göra det?
Vad bör göras?

Vem vill göra något och varför?

ÅRLIG AKTUALITETSPRÖVNING
Vi tar ett gemensamt ansvar för uppföljning och lärande av de effekter som intentionerna i
denna Strategiska överenskommelse får. Detta sker genom en årlig aktualitetsprövning. Den
nulägesbeskrivning som utgör underlag för SÖK:ens mål och samhandlingsområden kommer att uppdateras årligen, inom ramen för aktualitetsprövningen.
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Området mottagande och etablering av nyanlända är brett och sträcker sig över många
frågor både regionalt och i våra kommuner. Att identifiera styrsystem och forum som landar
frågan rätt är därför svårt. I vårt lilla län har vi dessutom idag redan många forum och styrgrupper för olika frågor vilket skapar stor arbetsbelastning och tar mycket tid. Valet i styrning och verkställande av SÖK blir därför att försöka hantera strategin i befintliga strukturer
med såväl politisk som tjänstepersonsförankring.
Vissa av frågorna i SÖK tangeras i arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) grupp med
verksamhetschefer som valts, andra ligger längre ifrån. Detta gör att båda grupperna kan
behöva representation från andra nätverk i dessa frågor, exempelvis från andra chefsgrupper. Den bredd området har kommer vara en svårighet för strukturen men bedömningen är
ändå att de svårigheter som uppstår kan hanteras och att värdet av att använda befintliga
strukturer överväger jämfört med att skapa nya modeller.

KOMMUNALT FORUM
Beslutar om
överenskommelsen,
följer måluppfyllelsen.

KOMMUNCHEFSMÖTE
Bereder underlag till beslut,
följer upp överenskommelsen,
samordningsansvar för
styrstrukturen.

ARBETSMARKNADSSAMVERKAN KRONOBERG

LEDNINGSGRUPPEN FÖR
SOCIALTJÄNST, HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

BOSTADSBOLAG

ARBETSMARKNAD/
KOMPETENS

HÄLSA

BOENDE

DELAKTIGHET

DELAKTIGHET

DELAKTIGHET
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M O R D NI N G

S

FÖ

RBU
ND

SUNNERBO

SA

SUNNER

SAMORDNINGSFÖRBUND

Logotyp
Symbol och text som tillsammans bildar den primära logotypen
för Sunnerbo Samordningsförbund.
Stämpel
Symbol och text som tillsammans bildar en stämpel.
De två varianterna passar bra att använda i olika
medier beroende på sammanhang, utrymme m.m.
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Vi vill alla bidra till att gemensamt skapa förutsättningar för asylsökandes och nyanländas
effektivare mottagande och etablering. Med det menar vi att individens resurser tillvaratas
och ger en mångfald som bidrar till individens och samhällets behov. Vi verkar för ett
#Kronobergtillsammans.

L A V FIN
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Bilaga 1
BEGREPPSFÖRKLARING
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Asylsökande

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått
beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar
emot ansökan om asyl, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet.

Nyanlända
Med nyanländ avser vi person som är i etablering och som fått uppehållstillstånd efter att ha
sökt asyl, kommit som kvotflykting, som ensamkommande barn eller som nära anhörig till
en nyanländ (make/maka och minderåriga barn).

Etablering/etableringsinsatser
Med etablering avser vi den period om vanligtvis 24 månader då den enskilde kan behöva
särskilda insatser och stöd kopplat till att hen är nyanländ i Sverige. Det gäller både för de
individer som har en etableringsplan och de som ingår i det nya etableringsprogrammet
(de individer som ingår i etableringsuppdraget efter den första januari 2018).

Mottagande
Som asylsökande
Här avser vi det mottagningsansvar som åligger Migrationsverket när en person söker asyl i
Sverige, vilket avser boende, försörjning, hälso- och sjukvård, utredning av asylskäl.
Som nyanländ
Här avser vi det mottagningsansvar som åligger kommunerna när en person fått uppehållstillstånd, vilket avser boende, samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de barn som
kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

Samhällsinformation
Information om Sverige och det svenska samhället som erbjuds såväl asylsökande som
nyanlända under organiserade former, oftast av civilsamhällets aktörer. I Kronoberg bedriver ett flertal organisationer samhällsinformation med stöd av medel från Länsstyrelsen.

Samhällsorientering
Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i det
svenska samhället och ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Den ska
förmedlas i dialog- och diskussionsforum, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv och därför helst ges på den nyanländes modersmål. Samhällsorientering är en lagstadgad skyldighet för kommuner, där nyanlända vuxna ska erbjudas minst
60 timmars orientering inom 8 temaområden.

Hälsolitteracitet
Förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja
hälsa.

2

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

T
S

Bilaga 2
BESKRIVNING AV SAMHANDLINGSOMRÅDEN

A
K

För att kunna avgränsa, fokusera och komma närmare samhandling i länet har 9 regionala
delmål och 14 samhandlingsområden arbetats fram. Samhandlingsområdena förväntas bidra
till måluppfyllelse av de regionala delmålen. Nedan följer en kort beskrivning av vad respektive samhandlingsområde syftar till.

T
U

Arbetsmarknad/kompetens
Regionala delmål
■ Andelen nyanlända kvinnor som arbetar ska minst motsvara männens nivå.
■ Ökad andel nyanlända kvinnor och män som genom studier stärker sin ställning på
arbetsmarknaden.

■ Ökad andel arbetsgivare som rekryterar nyanlända kvinnor och män.
Samhandlingsområden
■ Utveckla regionalt erfarenhetsutbyte och metodutveckling för att stärka målgruppens
kunskaper i svenska språket.
Förutsättningarna för en snabbare språkutveckling behöver anpassas efter individens
behov och utbildningsbakgrund. Det ska vara möjligt att kombinera studier i svenska
språket med andra kompletterande studier, praktik eller en anställning. Andra aktörer kan
dessutom engagera sig i att skapa arenor, mötesplatser, nätverk och aktiviteter för att öka
användningen av språket utanför utbildningstiderna.
■ Utveckla regionalt erfarenhetsutbyte och metodutveckling för arbete med jämställdhetsintegrering i vägledning mot arbete och studier.
I Kronobergs län behöver vi ha kvalificerade, strukturerade och jämställda vägledningsinsatser till studier och arbete. Individerna behöver se kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv på ett anpassat sätt för att snabbare öka motivationen. Nära hälften av de nyanlända som finns i länet har en utbildningsnivå som är lägre än gymnasial utbildning. En
stor del av dessa är kvinnor. Den gymnasiala vuxenutbildningen behöver anpassas så att
den känns motiverande för både kvinnor och män.
■ Utveckla insatser för målgruppen i syfte att fler utbildar/vidareutbildar sig eller
kommer i arbete.
I Kronobergs län ska det gå att kombinera studier med arbete. Fler kompletterande och
relevanta utbildningar ska finnas tillgängliga utifrån målgruppens behov och efterfrågad
kompetens. Den gymnasiala vuxenutbildningen behöver utökas, och då särskilt yrkesutbildningarna.
Kortare yrkesutbildningar i samverkan med arbetsmarknaden behöver skapas både lokalt
och regionalt. Det eftergymnasiala utbildningssystemet, på både yrkeshögskole- och
universitetsnivå, bör ha ett flexibelt upplägg så att både arbetssökande och sysselsatta kan
läsa upp sin kompetens samtidigt som de arbetar eller har någon annan kompletterande
etableringsaktivitet.
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■ Utveckla dialogen med arbetsgivare, såväl privata som offentliga, för att fler ska
rekrytera från målgruppen.
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Genom att arbeta strategiskt med arbetsgivares behov och kunskap kring utbudet av
arbetskraft, kan vi tillsammans skapa effektivare vägar till kompetensförsörjning av både
anställda och arbetssökande i länet. Arbetsgivarna ska känna till de möjligheterna som
finns för att stödja dem i mottagningen av målgruppen samt lyfta vilka andra möjligheter
och utmaningar de ser i sin roll.

Boende
Regionala delmål
■ Främja hållbara bostadslösningar för asylsökande och nyanlända flickor och pojkar,
kvinnor och män i länets alla kommuner.
■ Ökad andel nyanlända kvinnor och män som bor kvar i Kronobergs län efter avslutad
etablering.
Samhandlingsområden
■ Tillgängliggöra digitala tjänster, serviceutbud och kollektivtrafik på landsbygden, i syfte
att underlätta att leva och verka på landsbygden.
Det ska gå att bo och verka i hela Kronobergs län. Invånare som bor på landsbygden är i
större utsträckning beroende av en fungerande infrastruktur, för att kunna ta sig till och
från bostaden. Främst kvinnors situation bör uppmärksammas eftersom risk för inlåsningseffekter finns, till exempel på grund av att gruppen tar ett stort ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Målgruppen för SÖK är särskilt beroende av serviceutbud
och kollektivtrafik eftersom de sällan har körkort eller tillgång till bil. Att tillgängliga
digitala tjänster inom till exempel det eftergymnasiala utbildningssystemet är en förutsättning för att kunna kombinera boende på landsbygden med studier och/eller arbete. Här
ingår också att arbeta med marknadsföring av landsbygden och insatser som motiverar
målgruppen att bosätta sig och stanna kvar i länet.
■ Utveckla regionalt erfarenhetsutbyte och metodutveckling kring bland annat ”boskolor”.
Boskolor och insatser som stärker målgruppens bokunskaper har visat sig vara ett bra
komplement till annan samhällsinformation som målgruppen erbjuds i Sverige. Individerna behöver inte enbart kunskaper kring sina rättigheter och skyldigheter, utan också
kring vilka förväntningar som ställs på hyrestagare på den svenska bostadsmarknaden.
Den regionala samhandlingen handlar om att stärka aktörer på bostadsmarknaden genom
erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
■ Erbjuda kunskapshöjande insatser och möjlighet till erfarenhetsutbyte när det gäller
bostadsbehovet.
Inträdeströsklarna på bostadsmarknaden är höga i nuläget och individers möjlighet till
eget boende påverkas av en rad faktorer, strukturella som individuella. De aktörer som
kan påverka detta behöver stärkas i sitt arbete, för att synliggöra och underlätta målgruppens rätt till ett värdigt boende. Det kan handla om hur kommunerna planerar och skriver
sina riktlinjer för bostadsförsörjningen, hur kommunernas översikts- och detaljplaner
gestaltas, hur de kommunala fastighetsbolagen hanterar sina ägardirektiv och hur offentliga så väl som privata hyresvärdar arbetar strategiskt med sina bostadsköer och krav på
potentiella hyrestagare.
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Regionala delmål
■ Stärka asylsökande och nyanlända kvinnors och mäns kunskaper kring sina rättigheter
och skyldigheter i det svenska samhället.

T
U

■ Stärka civilsamhällets förutsättningar för insatser inom mottagande och etablering.
Samhandlingsområden
■ Utveckla och utöka regional samhällsinformation och samhällsorientering utifrån olika
behov och förutsättningar.
Flera olika aktörer erbjuder idag samhällsinformation och samhällsorientering. I brist på
en sammanhållen struktur i kommunen/länet kan individerna få olika tillgång till informationen. Individerna får inte alltid ett likvärdigt välkomnande i Sverige, även om de bor
i samma kommun. Den information och samhällsorientering som idag erbjuds målgruppen utgår i för liten utsträckning från målgruppens mångfald, vilket gör att samhällsresurser inte används på ett optimalt och resurseffektivt sätt. Att utveckla och utöka stödet
handlar om att samordna och kvalitetssäkra de insatser som pågår i länet, men också om
att underlätta samverkan med och mellan aktörer från civilsamhället.

■ Utveckla insatser som främjar ett tryggt och jämställt föräldraskap.
Föräldraskapsstödjande insatser erbjuds av flera olika aktörer, regionalt och lokalt, familjecentraler, socialtjänsten, skolan, mödra- och barnhälsovården, civilsamhället, med flera.
Stödet erbjuds till olika målgruppen. Vi vill stärka kunskapen om hur normer rörande kön
och föräldraskap påverkar professionella och frivilliga i mötet med föräldrar/vårdnadshavare. Dessa behöver kunskap om och verktyg för att främja ett engagerat och jämställt
föräldraskap, utifrån barnets bästa.
■ Utveckla regionala strukturer/förhållningssätt kring samverkan tillsammans med civilsamhället.
Det offentliga kan inte på egen hand underlätta målgruppens förutsättningar till etablering och integration i samhället, utan är beroende av stöd från både näringslivet och
civilsamhället. Genom att arbeta strategiskt med kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och främja insatsers metodutveckling kan regionala stödstrukturer underlätta
civilsamhällets möjligheter till att vara en del av målgruppens integrationsprocess på lång
sikt. Det finns även ett behov av samordning och samverkan mellan olika civilsamhällesaktörer så att insatserna möter målgruppens behov, övergångarna dem emellan går så
smidigt som möjligt samt att insatserna kompletterar varandra.

Hälsa
Regionala delmål
■ Stärkta förutsättningar för tidig upptäckt av ohälsa hos asylsökande och nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män.
■ Stärkta förutsättningar att erbjuda det stöd asylsökande och nyanlända flickor och pojkar,
kvinnor och män behöver.
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Samhandlingsområden
■ Utveckla regionala arbetssätt som underlättar tidig upptäckt av ohälsa.

T
U

A
K

Ohälsa kan i många fall vara ett stort hinder i både vuxnas och barns personliga utveckling och deras möjligheter till etablering i samhällslivet. Därför finns det stora vinster
med att så tidigt som möjligt uppmärksamma tecken på ohälsa, särskilt psykisk ohälsa, så
att individerna kan erbjudas och få tillgång till insatser så tidigt som möjligt. En förutsättning för tidig upptäckt är att den som i sin profession eller som frivillig möter målgruppen, har kunskap om ohälsa. En annan förutsättning är det finns tillgång till bedömning
och utredning, samt hälsofrämjande arbetssätt hos de aktörer som möter målgruppen.

■ Erbjuda personal som i sitt arbete eller frivilligt möter målgruppen, kompetenshöjande
insatser för att utveckla bemötandet kring psykisk ohälsa.
Kunskap, kompetens och tillgänglighet till bedömning, utredning och insatser behöver
finnas både i vård- och stödinsatser på specialistnivå inom hälso- och sjukvård och i de
verksamheter som barn och familjer vänder sig till i första hand, till exempel barn- och
mödravårdscentralerna, primärvården och elevhälsan. Vi vill stärka utbildning och informationsspridning om verktyget SIP (samordnad individuell plan), som har utgångspunkt
i den enskildes behov och förutsättningar. Verksamheter som möter målgruppen behöver
också utarbeta rutiner för hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och
sjukvården. Det krävs även en strukturell samverkan och stärkta kontaktvägar mellan
aktörer som erbjuder aktiviteter för nyanlända, till exempel sfi, etableringsinsatser och
arbetsplatser där nyanlända utbildar sig och verkar. Exempel på kompetenshöjande insatser som kan vara aktuella handlar om:
- målgruppens förutsättningar och behov
- samverkan, samordnad rehabilitering och parternas ansvar och roller i det lokala
samarbetet
- normkritiskt förhållningssätt, bemötande och likaperspektiv
- försäkringsmedicin och rehabilitering.
■ Utveckla jämställda och jämlika insatser kring vård, egenvård, hälsa och sexuell hälsa.
Syftet med samhandlingsområdet är att stärka målgruppens hälsolitteracitet. Utgångspunkten för hälsolitteracitet är att människor själva kan främja hälsa, lösa hälsoproblem
och vara delaktiga i val av åtgärder och i beslut som fattas. Hälsolitteracitet behövs för att
individerna själva ska kunna fatta kloka beslut i vardagen, må väl och själva ha kontroll
över sin hälsa. Vi vill skapa goda förutsättningar och meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter i samråd med målgruppen. Detta arbete kan med fördel ske i samarbete med det
civila samhället (föreningar, idéburna organisationer, intresseorganisationer etc.).
■ Utveckla jämställda och jämlika verktyg som inkluderar hälsa och levnadsvanor i länets
samhällsorientering och samhällsinformation.
Det finns behov av att utveckla och utöka aspekter kring hälsodelen i samhällsorienteringen. Vi vill främja användandet av evidensbaserade metoder samt öka kunskapen om
bland annat psykisk ohälsa, levnadsvanor och deras orsaker och inverkan på hälsa.
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BILAGA 3
EN PROCESS MED BRED ANSATS OCH
STORT ENGAGEMANG
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I september 2018 togs ett beslut i Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg att ta fram strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå inom området integration/etablering
samt arbetsmarknad. För det ändamålet bildades en regional arbetsgrupp bestående av
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Växjö kommun
(som representerar samtliga kommuner i länet), Migrationsverket och Linnéuniversitetet.
Arbetsgruppen har bestått av:
Lina Aldén
Linnéuniversitetet

Ewa Jonsson
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Caroline Dunne
Möteslabbet AB

Carin Karlsson
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Therése Jaramillo
Växjö kommun

Kasia Musial Lilja (processledare)
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Mariana Johannesson
Region Kronoberg

Ann-Katrin Rytterlund
Migrationsverket

Marcus Johansson
Växjö kommun

Tina Storbjörk
Växjö kommun

Hans-Göran Johansson
Arbetsförmedlingen

Per Strömblad
Linnéuniversitet

Från vänster: Therése Jaramillo, Winqvist Johanna (praktikant), Ewa Jonsson, Per Strömblad,
Caroline Dunne, Mariana Johannesson, Hans-Göran Johansson, Carin Karlsson, Marcus Johansson
och Kasia Musial Lilja (processledare).
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Kickoff
4 oktober
2018

Länsdialog
26 oktober
2018

Länsdialog
15 februari
2019

Strategiskt
samtal
28 mars
2019

Remiss och
beslut
Sommaren
2019

50
utmaningar
Intressenter

183
utmaningar
50
prioriteringar

8 regionala
delmål
16 områden
för samhandling

X gemensamma mål och
prioriterad
områden för
samhandling
Samhandlingsstruktur

Gemensam
regional
handlingsplan

Olika workshops
i nätverket där vi
har stämt av våra
insatser.

18
okt

25
okt

15
nov

27
nov

5
dec

29
jan

Lokala
strategiska
överenskommelser

Tre större workshoptillfällen
Processen har präglats av ett stort engagemang och delaktig från många olika individer och
organisationer i länet. Målet har varit att utgå ifrån en bred ansats med många intressenter
och hålla dialogen vid liv för att inte för tidigt låsa sig vid vad som kanske enbart är ett
symtom på ett problem, snarare än en verklig och viktig utmaning.
Den formella uppstarten ägde rum den 4 oktober 2018 då 60 personer deltog på kickoff för
processen. På mötet deltog representanter från samtliga kommuner, statliga myndigheter,
samordningsförbund och civilsamhället.
Som ett första steg identifierades regionala utmaningar i länet. Gruppen arbetade även med
att identifiera ytterligare intressenter som kunde få inbjudan till det uppföljande mötet den
26 oktober, på vilket ungefär lika många personer deltog. Då fick deltagarna chans att dels
komplettera de utmaningar som identifierats, men också prioritera dem ur ett regionalt perspektiv.
Den 15 februari 2019 samlades återigen den stora gruppen för att bekräfta att de regionala
delmål och samhandlingsområden som processens arbets- och styrgrupp arbetat fram utifrån
det gedigna resultatet från tidigare workshops är relevanta i kommunernas vardag. Resultatet från det mötet har sedan legat till grund för den slutgiltiga presentationen för kommunernas och myndigheternas ledningar den 28 mars 2019.
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Arbetsgrupp och styrgrupp

A
K

Arbetsgruppen, med projektledaren i spetsen, har arbetat med att klustra ihop, inordna och
se över vilka utmaningar som är regionala och relevanta i en överenskommelse för den målgrupp som avses. Men också för att säkerställa att de samhandlingsområden som föreslås
också har potential att ge verkliga effekter i vardagen. Det vill säga att det är områden med
stor samhandlingspotential.

T
U

Styrgruppen för processen har haft möjlighet att på särskilt avsatt tid på sina möten bekräfta
och ge konstruktiva inspel på innehållet.
Eftersom överenskommelsen är regional har mycket tankekraft lagts på att reflektera över
vad det finns regional rådighet över och vad som samtidigt är angeläget för kommunerna
att prioritera i sin vardag och som kan underlätta arbetet för att uppnå de mål som satts upp,
både på kort och lång sikt.
Inspiration har också inhämtats från när och fjärran. Representanter från Blekinge och
Kalmar har presenterat arbetet med sina överenskommelser och en inspirationsföreläsning
har getts efter att representanter från länet varit i Vancouver för erfarenhetsutbyte i början av
2019. Arbetsgruppen har också tagit del av samtliga regionala överenskommelser som finns
i vårt land avseende mottagning och etablering samt tagit del av forskning avseende framgångsrik samhandling

Andra nätverkskonstellationer
Mellan de tre stora workshoptillfällen som hållits har utmaningarna även presenterats,
diskuterats och prioriterats i olika nätverkskonstellationer som arbetar med människor i
mottagning och etablering, kopplat till de fyra övergripande perspektiven; arbetsmarknad/
kompetens, boende, hälsa och delaktighet.
Diskussion har också skett med representanter från målgruppen, där både personer i asylprocessen, inom etableringen och efter etableringen deltog. Dialogen med dessa utgick från
de fyra övergripande perspektiven men var i övrigt öppna samtal för att inte styra utifrån
vad som skulle kunna uppfattas som förväntningar på vissa svar.
Syftet med dessa gästspel har varit att få en bekräftelse från ytterligare personer som möter
både varandra och målgruppen i sin vardag att utmaningarna är relevanta och att det finns
potential för samhandling.
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En öppen process med stor möjlighet att både bidra och påverka resultatet

A
K

Inför och mellan samtliga mötestillfällen har samtliga involverade deltagare haft chansen
att förbereda sig genom att ta del av och reflektera över det material som tagits fram under
resans gång. Möjlighet har även funnits att lämna kommentarer.

T
U

Detta har möjliggjorts genom en digital plattform: padlet.com/moteslabbet/sRÖK_2018.
Lösenord ök2018. Denna plattform föreslås finnas kvar för fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte aktörer emellan, men också fungera som levande kommunikationsplattform
mellan de årliga aktualitetsprövningarna av överenskommelsen.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Hallström Susanne
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Remiss strategisk regional överenskommelse mottagande och etablering
den 10 april 2019 17:01:30
SÖK_överenskommelse_2019-04-10.pdf
SÖK_överenskommelse__bilagor_2019-04-10.pdf

Hej!
Här kommer den strategiska regionala överenskommelsen Mottagande och etablering i arbetsoch samhällsliv på remiss. Bifogat finner ni själva dokumentet samt bilagor till densamma.
Via https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/nulage-i-kronobergs-lan--mottagande-och-etablering-i-arbets--och-samhallsliv.html når du nulägesbeskrivningen som
ligger till grund för själva överenskommelsen.
Synpunkter på den strategiska överenskommelsen mejlas senast 7 juni 2019 till
kronoberg@lansstyrelsen.se
Ange dnr 851-1756-2019 i ämnesraden.

Varmt välkommen med era synpunkter!

Med vänliga hälsningar
Gruppbrevlåda för Integrationsteamet/Social hållbarhet

www.kronobergtillsammans.se/integration
Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
SE-351 86 VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö

www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 155

Yttrande över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
(19RGK811)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Melena Jönsson (SD) med följande motivering: "Vi
förespråkar inte integration där vi ska anpassa oss till invandrare, utan assimilation vilket
innebär att de som kommer till Sverige får anpassa sig till det svenska samhället."
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt mottagande och
etablering av asylsökande och nyanlända är mycket angeläget. Region Kronoberg
välkomnar därför den strategiska regionala överenskommelsen ”Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv” och dess framtagna regionala delmål och
samhandlingsområden.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara den resurs och
kompetens som finns inom målgruppen för överenskommelsen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Yrkanden

- Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska avslå yttrandet.
- Henrietta Serrate (S), Magnus Carlberg (S), Eva Johnsson (KD) och Robert Olesen (S)
föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla ordförandens förslag till beslut.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Melena Jönssons (SD)
förslag eller ordförandens förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsens arbetsutskott
bifaller ordförandens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Strategisk regional överenskommelse - Mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv
 Förslag till yttrande: Strategisk regional överenskommelse- Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv, bilagor till remiss
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv, följebrev

Paragrafen är justerad

Regionstyrelsens studieresa
med anledning av beslut om
nytt sjukhus i Växjö
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-05-28

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens studieresa med anledning av beslut
om nytt sjukhus i Växjö

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en studieresa
under hösten 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att kostnaden för
studieresan anslås ur regionstyrelsens budget 2019.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslöt § 107/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa
inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter
nuvarande Centrallasarett i Växjö.
Under förutsättning att regionfullmäktige vid sammanträdet den 29 maj 2019
bifaller regionstyrelsens förslag, föreslås regionstyrelsen genomföra ett studiebesök
hos annan sjukvårdshuvudman där beslut om nytt sjukhus eller ombyggnation av
sjukhus har fattats. Syftet med studiebesöket är att ta del av arbetet med ett nytt
akutsjukhus.
Regionstyrelsens studieresa genomförs under hösten 2019. Målgrupp för
studiebesöket är regionstyrelsens ordinarie ledamöter, hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium samt 5 tjänstemän. Om ordinarie ledamöter inte har
möjlighet att delta erbjuds inte dennes ersättare att delta.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag Regionstyrelsens studieresa till Hilleröd och Malmö
allmänna sjukhus (MAS)
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 156

Regionstyrelsens studieresa med
anledning av beslut om nytt sjukhus i
Växjö (19RGK220)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en studieresa under
hösten 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att kostnaden för studieresan
anslås ur regionstyrelsens budget 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 107/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa inriktningsbeslut
innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i
Växjö.
Under förutsättning att regionfullmäktige vid sammanträdet den 29 maj 2019 bifaller
regionstyrelsens förslag, föreslås regionstyrelsen genomföra ett studiebesök hos annan
sjukvårdshuvudman där beslut om nytt sjukhus eller ombyggnation av sjukhus har
fattats. Syftet med studiebesöket är att ta del av arbetet med ett nytt akutsjukhus.
Regionstyrelsens studieresa genomförs den xx september 2019. Målgrupp för
studiebesöket är regionstyrelsens ordinarie ledamöter, hälso- och sjukvårdsnämndens
presidium samt fem tjänstemän. Om ordinarie ledamöter inte har möjlighet att delta
erbjuds inte dennes ersättare att delta.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en studieresa den xx
september 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att kostnaden för studieresan
anslås ur regionstyrelsens budget 2019.
Yrkanden

Ordföranden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag:
"Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en studieresa under
hösten 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att kostnaden för studieresan
anslås ur regionstyrelsens budget 2019."
Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens
ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut RSAU Studiebesök med anledning av nytt sjukhus

Paragrafen är justerad

Rekommendation till
regionerna om etablering av
en samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK628
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2019-05-15

Regionstyrelsen

Rekommendation till regionerna om etablering av en
samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till samverkansmodell för
medicinteknik men vill till SKL särskilt påtala behovet av dialog avseende
finansiering om samverkansmodellen breddas på sikt.

Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att
rekommendera regionerna att ansluta sig till den föreslagna samverkansmodellen
för medicinteknik, vilket innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess
intentioner uppfylls och att fatta de beslut som behövs i enlighet med
rekommendationerna.
Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en
samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp
drift från och med 2020. Huvudinriktningen är att skapa en nationell och
regiongemensam process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger
även möjlighet till annan mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på
sjukvårdsregional nivå. Det finns dock en osäkerhet avseende finansieringen om
samverkansmodellen utvecklas och breddas. Det är därför viktigt att till SKL
påtala behovet av att föra en dialog om den långsiktiga finansieringen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Meddelande från styrelsen – Rekommendation till regionerna om
etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
- Beslutsunderlag - Rekommendation till regionerna om etablering av
en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK628
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2019-05-15

Rekommendation till regionerna om etablering av en
samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
Ärende
I tio år har landsting och regioner tillsammans med SKL och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) utvecklat samverkan inom läkemedelsområdet
och detta med positiva resultat. För att utreda förutsättningarna för även en
medicinteknisk samverkan i regionernasregi genomfördes därför under
2016/2017 en förstudie på området.
Hösten 2017 ställde sig landstings- och regiondirektörerna bakom finansieringen
av ett gemensamt arbete i syfte att etablera en samverkan, med målet att få ett mer
samordnat införande av medicintekniska produkter. En nationell arbetsgrupp och
ett nätverk för medicinteknik har bildats och etableringsarbetet leds i projektform
av SKL under 2018-2019. Där Region Kronoberg har deltagit genom
representation från avdelningen för Medicinsk fysik och teknik.
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till samverkansmodell. Förslaget innebär
sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en samverkansmodell för
medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m. 2020.
Huvudinriktningen är att tillskapa en nationell och regiongemensam process för
införande av ny medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till annan mer
strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat
rekommendera regionerna följande:
-

-

-

att gemensamt etablera en samverkansmodell för medicinteknik som
förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m 2020. Verksamheten
utvecklas successivt över tid därefter.
att samverksmodellens finansiering i sin helhet sker inom ramen för
sjukvårdsregionerna, förutom vissa funktioner av gemensam karaktär. För
dessa föreslås gemensam tilläggsfinansiering motsvarande 2,4 mkr 2019
(utökning om 1,4 mkr) och 3 mkr 2020 (tillsvidare) med årlig uppräkning
enligt LPI. Regionerna samordnar själva eventuell nödvändig
resursomfördelning inom respektive sjukvårdsregion som kan bli aktuell.
att följande funktioner inrättas:
 Ett medicintekniskt råd. Rådet verkar utifrån den etiska plattformen för
att avge rekommendationer till regionerna men med uppdrag att
beakta den medicintekniska marknadens särskilda förutsättningar.
Bemanning sker främst via sjukvårdsregionerna men även
representation från kommunerna föreslås. SKL stöttar med
sekreterarfunktion/koordinator.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK628
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2019-05-15
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En beredningsfunktion. Funktionen koordinerar, bereder, kommunicerar
och följer upp regiongemensamt agerande inom samverkansmodellen
och är ett operativt stöd till det medicintekniska rådet. Bemanning
sker via sjukvårdsregionerna och SKL. Initialt resurser motsvarande
0,5 bef per sjukvårdsregion, ökning bedöms behövas över tid.
Ett upphandlingsprojekt under 2019 med fokus på strategisk
upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet och ordnat
införande. Projektledning utgår förslagsvis från en region. Fr.o.m.
2020 inrättas en upphandlingskoordinator. Projektledare och
upphandlingskoordinator ingår i beredningsfunktionen.

att regionerna i sina interna processer och i sitt budgetarbete beaktar
effekterna av samverkansmodellens genomförande, såväl avseende
personella resurser som medel för att kunna följa gemensamma
rekommendationer.
att regionerna i samverkan uppdrar åt kunskapsstyrningssystemets
programområden och arbetsgrupper samt de egna HTA-enheterna eller
motsvarande resurser att aktivt medverka i samverkansmodellen med sin
expertkunskap.
att nätverket för regionernas kontaktpersoner i medicinteknik behålls
under 2019-2020 och utvärdering sker därefter.
att etableringsprojektet och den nationella arbetsgruppen för
medicintekniks uppdrag avslutas fr.o.m. 2020, när samverkansmodellen
träder i kraft.
att den del av samverkansmodellen som är gemensamt finansierad
faktureras av SKL i likhet med läkemedelsmodellen och samordnat med
denna.
att styrgruppen för läkemedels- och medicintekniksamverkan, NSG
LM/MT,kontinuerligt följer arbetet och årligen återrapporterar till
regionerna om hur arbetet utvecklas och om budgeten behöver justeras.
Särskilt ska ev. författningsmässiga krav som kan komma att ställas på
transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet beaktas.
att modellen utvärderas av en extern aktör en första gång efter år 2021,
t.ex. via Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

Förbundsstyrelsen beslutade även att rekommendera regionerna
- att ansluta sig till den föreslagna samverkansmodellen för medicinteknik,
vilket innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess intentioner
uppfylls och att fatta de beslut som behövs i enlighet med
rekommendationen ovan.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK628
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2019-05-15

Genomförande
Noteras bör att det är en mycket begränsad del av alla medicintekniska produkter
som kommer ut på marknaden som kommer att kunna hanteras i
samverkansmodellen. Modellen kommer även att kräva engagemang från
kunskapsstyrningsorganisationen, dess programområden och arbetsgrupper samt
från sjukvårdsregionerna och respektive region. Det kommer att krävas insatser
och resurser utöver den del som samfinansieras via SKL.
SKL hänvisar till att man kan behöva använda beredningsfunktionen för
samverkan inom medicintekniska frågor generellt. Region Kronoberg menar dock
att det redan idag finns ett fungerande nätverk i LfMT - ledningsnätverket för
medicinsk teknik, som är ett väl utvecklat samarbete mellan
sjukvårdshuvudmännens medicintekniska avdelningar.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Ekonomiska konsekvenser av förslaget är att regionen kommer att behöva bidra
med personella resurser samt att vi behöver ta höjd för att ekonmiskt kunna följa
kommande rekommendationer.
Förslag till beslut
Förslaget är en bra början på nationell samordning för mer jämlik vård inom
området medicinsk teknik. Regionstyrelsen föreslås därför att ställa sig bakom
förslaget i sin helhet enligt ovan. Det är viktigt att till SKL påpeka att
konsekvenserna finansieringsmässigt för Region Kronoberg är oklara när
användningen av modellen breddas. Beroende på hur utvecklingen av
samverkansmodellen blir kan det behövas ytterligare finansiering centralt. Därför
behöver den långsiktiga finansieringen diskuteras.
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etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
Ärendenr: 19/00044

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15
mars 2019 beslutat rekommendera regionerna
- att gemensamt etablera en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under
2019 och går i skarp drift fr.o.m 2020. Verksamheten utvecklas successivt över tid
därefter.
- att samverksmodellens finansiering i sin helhet sker inom ramen för sjukvårdsregionerna, förutom vissa funktioner av gemensam karaktär. För dessa föreslås
gemensam tilläggsfinansiering motsvarande 2,4 mkr 2019 (utökning om 1,4 mkr) och
3 mkr 2020 (tillsvidare) med årlig uppräkning enligt LPI. Regionerna samordnar själva
eventuell nödvändig resursomfördelning inom respektive sjukvårdsregion som kan bli
aktuell.
- att följande funktioner inrättas:
- Ett medicintekniskt råd. Rådet verkar utifrån den etiska plattformen för att avge
rekommendationer till regionerna men med uppdrag att beakta den medicintekniska
marknadens särskilda förutsättningar. Bemanning sker främst via sjukvårdsregionerna men även representation från kommunerna föreslås. SKL stöttar med
sekreterarfunktion/koordinator.
- En beredningsfunktion. Funktionen koordinerar, bereder, kommunicerar och följer
upp regiongemensamt agerande inom samverkansmodellen och är ett operativt stöd
till det medicintekniska rådet. Bemanning sker via sjukvårdsregionerna och SKL.
Initialt resurser motsvarande 0,5 bef per sjukvårdsregion, ökning bedöms behövas
över tid.
- Ett upphandlingsprojekt under 2019 med fokus på strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet och ordnat införande. Projektledning utgår
förslagsvis från en region. Fr.o.m. 2020 inrättas en upphandlingskoordinator.
Projektledare och upphandlingskoordinator ingår i beredningsfunktionen.
- att regionerna i sina interna processer och i sitt budgetarbete beaktar effekterna av
samverkansmodellens genomförande, såväl avseende personella resurser som medel
för att kunna följa gemensamma rekommendationer.

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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- att regionerna i samverkan uppdrar åt kunskapsstyrningssystemets programområden
och arbetsgrupper samt de egna HTA-enheterna eller motsvarande resurser att aktivt
medverka i samverkansmodellen med sin expertkunskap.
- att nätverket för regionernas kontaktpersoner i medicinteknik behålls under 2019-2020
och utvärdering sker därefter.
- att etableringsprojektet och den nationella arbetsgruppen för medicintekniks uppdrag
avslutas fr.o.m. 2020, när samverkansmodellen träder i kraft.
- att den del av samverkansmodellen som är gemensamt finansierad faktureras av SKL i
likhet med läkemedelsmodellen och samordnat med denna.
- att styrgruppen för läkemedels- och medicintekniksamverkan, NSG LM/MT,
kontinuerligt följer arbetet och årligen återrapporterar till regionerna om hur arbetet
utvecklas och om budgeten behöver justeras. Särskilt ska ev. författningsmässiga krav
som kan komma att ställas på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet beaktas.
- att modellen utvärderas av en extern aktör en första gång efter år 2021, t.ex. via
Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.
Förbundsstyrelsen beslutade även att rekommendera regionerna
- att ansluta sig till den föreslagna samverkansmodellen för medicinteknik, vilket
innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess intentioner uppfylls och att
fatta de beslut som behövs i enlighet med rekommendationen ovan.
- att respektive region uppmanas att senast 15 maj 2019 anmäla till Sveriges
Kommuner och Landsting hur rekommendationen behandlas.
Bakgrund
I tio år har landsting och regioner tillsammans med SKL och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) utvecklat samverkan inom läkemedelsområdet. Den
har successivt förfinats och är nu en framgångsrik verksamhet som förutom mer
jämlik läkemedelsbehandling genererat 2 miljarder kronor i återbäring under 2018.
Parallellt har TLV i en flerårig försöksverksamhet utvärderat medicintekniska
produkters hälsoekonomi.
För att utreda förutsättningarna för även en medicinteknisk samverkan i regionernas
regi genomfördes därför under 2016/2017 en förstudie. Denna ledde fram till att
landstings- och regiondirektörerna hösten 2017 ställde sig bakom finansieringen av
ett gemensamt arbete i syfte att etablera en samverkan, med målet att få ett mer
samordnat införande av medicintekniska produkter.
En nationell arbetsgrupp och ett nätverk för medicinteknik har efter det bildats och
etableringsarbetet leds i projektform av SKL under 2018-2019, under ledning av
regionerna via en styrgrupp som utgörs av den nationella samverkansgruppen för
läkemedel och medicinteknik, kallad NSG LM/MT. Under hösten har föreliggande
förslag utarbetats.
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Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en
samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift
fr.o.m. 2020. Huvudinriktningen är att tillskapa en nationell och regiongemensam
process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till
annan mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå.
Förslag till samverkansmodell för medicinteknik redovisas i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
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Bilaga

Etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
Sammanfattning
I tio år har landsting 1 och regioner tillsammans med SKL och TLV 2 utvecklat samverkan
inom läkemedelsområdet. Den har successivt förfinats och är nu en framgångsrik
verksamhet som förutom mer jämlik läkemedelsbehandling genererar 2 miljarder kronor i
återbäring under 2018. Parallellt har TLV i en flerårig försöksverksamhet utvärderat
medicintekniska produkters hälsoekonomi. För att utreda förutsättningarna för även en
medicinteknisk samverkan i landstings- och regioners regi genomfördes därför under
2016/2017 en förstudie. Denna ledde fram till att landstings- och regiondirektörsföreningen
hösten 2017 ställde sig bakom finansieringen av ett gemensamt arbete, i syfte att etablera
en samverkan, med målet att få ett mer samordnat införande av medicintekniska produkter.
En nationell arbetsgrupp- och ett nätverk för medicinteknik har efter det bildats och
etableringsarbetet leds i projektform av SKL under 2018-2019, under ledning av
regionerna via en styrgrupp som utgörs av den nationella samverkansgruppen för
läkemedel och medicinteknik, kallad NSG LM/MT. Under hösten har föreliggande förslag
utarbetats. Det behandlades av styrgruppen den 15 november 2018, vilken ställde sig
bakom förslaget och förordade fortsatt beredning av SKS 3 och regionledningarna.
Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m. 2020.
Verksamheten utvecklas successivt över tid därefter. Huvudinriktningen är att tillskapa en
nationell och regiongemensam process för införande av ny medicinteknik, men modellen
ger även möjlighet till mer strukturerad samverkan även på sjukvårdsregional nivå.
Inom samverkan tillskapas ett medicintekniskt råd, en rekommenderande systerfunktion till
det nuvarande NT-rådet 4; en beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar
och följer upp regiongemensamt agerande; samt ett upphandlingsprojekt med fokus på
strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet och mer precist ordnat
införande. Budgeten för de gemensamt finansierade delarna i samverkansmodellen föreslås
till 2,4 mkr för 2019 (utökning om 1,4 mkr) samt 3 mkr för 2020. Övriga resurser inom
samverkan finansieras inom ramen för respektive sjukvårdsregions medverkan.
Etableringsprojektet erfar att Läkemedelsutredningen, vars betänkande presenterades
den 11 januari 2019, ger stöd för att regionernas medicintekniska samverkan behöver
utvecklas och att formerna för en kommande rekommendationsfunktion för medicinteknik behöver utvecklas i synergi med läkemedelsarbetet. Det är dock viktigt att följa,
beakta och anpassa medicinteknisk samverkan så att den uppfyller de krav som kan
komma att ställas på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet.
1

Från och med 2019 utgör alla landsting regioner. I detta dokument ändras inte historieskrivningen
utan benämningen landsting används vid hänvisningar till händelser före 2019 och region används för
händelser från och med 2019. När begreppet regional eller regionala nivån skrivs åsyftas alltså enskild
region, inte sjukvårdsregion. Om sjukvårdsregion åsyftas skrivs det alltid ut.
2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
3
SKS, Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan
4
NT-rådet står för Nya Terapier, regionernas rekommendationsfunktion inom läkemedelssamverkan.
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Sammantaget kommer såväl NT-rådets som det föreslagna medicintekniska rådets
arbetsformer behöva utvecklas och att samarbete och gemensamma ställningstaganden i
vissa produktsegment möjliggörs. En egen rådsfunktion medicinteknik ger möjlighet att
upparbeta kunskap, erfarenhet och praxis som är värdefull, även om regionerna skulle
önska, eller lag och författning i enlighet med Läkemedelsutredningens förslag skulle
kräva, andra former för rekommendationer i framtiden.
Genom en gemensam beredningsfunktion ges möjlighet att operativt samordna och
stödja medicinteknisk samverkan på olika nivåer.
Målet med samverkansmodellen för medicinteknik är god och jämlik vård och
kostnadseffektivt användande av nya produkter och metoder. Den medicintekniska
marknaden i sig är dock mycket komplex och innebär en utmaning jämfört mot läkemedel,
bland annat p.g.a sämre förutsägbarhet innan en produkt sätts på marknaden och tillgång
på vetenskapligt underlag av tillräckligt god kvalitet.
Sannolikt kommer det finnas goda möjligheter till såväl mer jämlik vård, lägre inköpskostnader och även möjligheter till utfasning av befintliga produkter och metoder genom
mer samordnat agerande. Det kommer dock även finnas betydande upphandlings- och
marknadsmässiga utmaningar och i vissa fall svårigheter att få företag att medverka.
Inför beslutande av en samverkansmodell är det därför viktigt att regionerna har rimliga
förväntningar på vad en samverkan kan åstadkomma på kort sikt. Förslaget utgör ett första
steg i en samverkan som kommer behöva utvecklas över tid. Den föreslagna resursåtgången, såväl den gemensamma budgeten som de resurser som regionerna själva bidrar
med, ska därför ses som en uppstartskostnad. Det är en början på ett nytt sätt att arbeta
tillsammans inom medicinteknikområdet, för ett urval av produkter som innebär särskilda
ekonomiska utmaningar för regionerna och där risken för ojämlik användning är stor.
En nationell rekommendation om samordnad introduktion av en ny medicinteknisk produkt
innebär att en enskild region ställs inför att finansiera och budgetera den, att ta hand om
den i klinisk vardag och i sina system och att förhålla sig till den upphandlingsmässigt. Det
kommer finnas en stark förväntan från patienter, profession och företag att regionerna
följer en nationell rekommendation, särskilt om den är positiv och förordar användning.
Samverkansmodellen utgår i huvudsak från regionernas egna resurser och kräver att
regionerna aktivt använder sin befintliga kunskapsorganisation och sina experter, t.ex.
programområden och arbetsgrupper inom kunskapsstyrningssystemet, samt de
verksamheter som utvärderar nya produkter och metoder, s.k. HTA 5-enheter eller
motsvarande.
Det är även viktigt att involvera kommunerna i arbetet för att kunna föra dialog kring
samhällsnytta och ansvarsgränser. Detta kommer bli ännu viktigare eftersom
inriktningen är att mer vård ska ske nära befolkningen, utanför vårdinrättningar med
hjälp av digitalisering och hjälpmedel.

5

HTA, Health Technology Assessment innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och
sjukvården och evidensbaserade beslutsprocesser med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.
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Sammanfattningsvis kan en samverkan inom det medicintekniska området enligt den
föreslagna modellen leda till stort mervärde, såväl för sjukvårdshuvudmännen som
patienterna, men svårigheterna ska inte underskattas. Alternativet att inte göra något alls
innebär att låta produkter även fortsättningsvis introduceras osystematiskt, vilket riskerar
leda till ojämlik vård och till onödiga kostnader.
Förslag
• Att regionerna gemensamt etablerar en samverkansmodell för medicinteknik som
förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m 2020. Verksamheten utvecklas
successivt över tid därefter.
• Att samverksmodellens finansiering i sin helhet sker inom ramen för sjukvårdsregionerna, förutom vissa funktioner av gemensam karaktär. För dessa föreslås
gemensam tilläggsfinansiering motsvarande 2,4 mkr 2019 (utökning om 1,4 mkr) och
3 mkr 2020 (tillsvidare) med årlig uppräkning enligt LPI. Regionerna samordnar själva
eventuell nödvändig resursomfördelning inom respektive sjukvårdsregion som kan bli
aktuell. Se budget sid.17.
• Att följande funktioner inrättas:
- Ett medicintekniskt råd. Rådet verkar utifrån den etiska plattformen för att avge
rekommendationer till regionerna men med uppdrag att beakta den medicintekniska
marknadens särskilda förutsättningar. Bemanning sker främst via sjukvårdsregionerna men även representation från kommunerna föreslås. SKL stöttar med
sekreterarfunktion/koordinator.
- En beredningsfunktion. Funktionen koordinerar, bereder, kommunicerar och följer
upp regiongemensamt agerande inom samverkansmodellen och är ett operativt stöd
till det medicintekniska rådet. Bemanning sker via sjukvårdsregionerna och SKL.
Initialt resurser motsvarande 0,5 bef per sjukvårdsregion, ökning bedöms behövas
över tid.
- Ett upphandlingsprojekt under 2019 med fokus på strategisk upphandlingssamverkan
inom medicinteknikområdet och ordnat införande. Projektledning utgår förslagsvis
från en region. Fr.o.m. 2020 inrättas en upphandlingskoordinator. Projektledare och
upphandlingskoordinator ingår i beredningsfunktionen.
• Att regionerna i sina interna processer och i sitt budgetarbete beaktar effekterna av
samverkansmodellens genomförande, såväl avseende personella resurser som medel för
att kunna följa gemensamma rekommendationer.
• Att regionerna i samverkan uppdrar åt kunskapsstyrningssystemets programområden
och arbetsgrupper samt de egna HTA-enheterna eller motsvarande resurser att aktivt
medverka i samverkansmodellen med sin expertkunskap.
• Att nätverket för regionernas kontaktpersoner i medicinteknik behålls under 2019-2020
och utvärdering sker därefter.
• Att etableringsprojektet och den nationella arbetsgruppen för medicintekniks uppdrag
avslutas fr.o.m. 2020, när samverkansmodellen träder i kraft.
• Att den del av samverkansmodellen som är gemensamt finansierad faktureras av SKL i
likhet med läkemedelsmodellen och samordnat med denna.
• Att styrgruppen för läkemedels- och medicintekniksamverkan, NSG LM/MT,
kontinuerligt följer arbetet och årligen återrapporterar till regionerna om hur arbetet
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utvecklas och om budgeten behöver justeras. Särskilt ska ev. författningsmässiga krav
som kan komma att ställas på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet beaktas.
• Att modellen utvärderas av en extern aktör en första gång efter år 2021, t.ex. via
Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.
Bakgrund
Landstingen började utveckla sin samverkan inom läkemedelsområdet 2009 genom
bildandet av den s.k. NLT-gruppen (Nya LäkemedelsTerapier). Verksamheten
grundades på ett önskemål från dåvarande landstingsledningar att agera snabbt och
samordnat när nya, viktiga men ekonomiskt utmanande läkemedel fanns att tillgå för
svenska patienter och det samtidigt förelåg en hög risk för ojämlik vård och oordnad
introduktion.
Verksamheten har utvecklats och sedan 2015 finns en etablerad landstingsamverkan
med olika gemensamma och regionala funktioner, där NLT-gruppen numera ersatts av
ett sjukvårdsregionalt sammansatt NT-råd med uppdrag att fatta rådgivande nationella
rekommendationer runt nya terapier. Namnet valdes från början för att kunna inrymma
även medicinteknik. Rekommendationerna sker på samma medicinska grund och etiska
plattform som TLV:s, när myndigheten fattar beslut om vilka produkter som ska ingå i
läkemedelsförmånerna.
Läkemedelssamverkan är framgångsrik och beräknas under 2018 ge återbäring till
regionerna om 2 miljarder kronor. NT-rådet rapporterar till styrgruppen för regionernas
samverkansmodell för läkemedel, som sedan 2018 är en del av kunskapsstyrningssystemet och benämns Nationell Samverkansgrupp för Läkemedel och Medicinteknik,
NSG LM/MT. Ledamöter i samverkansgruppen är:
•
•
•
•
•
•
•

Rita Jedlert, (ordförande) bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Södra sjukvårdsregionen
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra sjukvårdsregionen
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, Sydöstra sjukvårdsregionen
Johan Bratt, chefsläkare, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Jonas Claesson, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Norra Sjukvårdsregionen
Anna-Greta Brodin, sektionschef, SKL

Parallellt med utvecklingen av läkemedelsmodellen har TLV sedan 2012 bedrivit en
försöksverksamhet med hälsoekonomiska analyser av medicintekniska produkter.
Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har vid olika tillfällen informerats om arbetet, som
också utvärderats av Vård- och omsorgsanalys som pekat på faktorer som utgjort hinder
för att försöksverksamhetens genomslag, bl.a. strukturella hinder inom regionerna.
För att utreda förutsättningarna för en medicinteknisk samverkan i regionernas regi
genomfördes därför under 2016/2017 en förstudie runt ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder. Denna ledde fram till att landstings- och regiondirektörerna hösten 2017 ställde sig bakom en handlingsplan och en finansiering av ett
gemensamt arbete i syfte att etablera en samverkan även för medicinteknik, inom ramen
för kunskapsstyrningssystemet
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Nulägesbeskrivning
Etableringsprojektet

Under våren 2018 etablerades ett genomförandeprojekt som leds av SKL under 20182019, under ledning av regionerna via NSG LM/MT. Ett kontaktpersonnätverk för
medicinteknisk samverkan har bildats och ett utskott av detta, den nationella
arbetsgruppen för medicinteknik, arbetar tillsammans med SKL för att realisera
tankarna i förstudien och i handlingsplanen. Sjukvårdsregionerna har utsett följande
personer till arbetsgruppen:
•
•
•
•
•
•

Ulrika Sandberg, verksamhetschef, Södra sjukvårdsregionen
Mia Isacson, regionutvecklare, Västra sjukvårdsregionen
Jan Fahlgren, innovationsrådgivare, Sydöstra sjukvårdsregionen
Kristina Tedroff, medicinsk rådgivare/docent, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Stina Jorstig, med.teknisk civilingenjör/projektledare, Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion
Sven Göran Öhlén, verksamhetschef, Norra Sjukvårdsregionen

Arbetsgruppen utgör primärt en dialog- och samverkanspartner och ett processtöd för att
kunna sjösätta en regionsamverkan i rimlig tid. Den är inte sammansatt för att utgöra ett
kompletterande NT-råd, har ingen formell beslutsrätt, ingen ordförande och ingen
talesperson. Arbetsgruppen hade sitt konstituerande möte den 14 september 2018 och
träffas månadsvis under projekttiden.
NT-rådet

NT-rådet utpekades redan i läkemedelsmodellens projektfas, det s.k. OtIS-projektet,
som rekommenderande funktion även för medicintekniska produkter och metoder. Valet
av namn, Nya Terapi-rådet, avgjordes av just detta skäl eftersom det bedömdes viktigt
att läkemedel och medicintekniska produkter/metoder skulle prioriteras utifrån samma
grunder d.v.s. den etiska plattformen (människovärdesprincipen, behovs- och
solidaritetsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen) samt en sammanvägning av
tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt, tillståndets förekomst och tillförlitligheten i
det vetenskapliga underlaget.
Tre typer av medicinteknikärenden har hanterats i pilotform hos NT-rådet: Den nya
generationens insulinpumpar (FreeStyle Libre samt MiniMed 670G), genetiskt test med
beslutsstöd för cancer (Foundation One) samt elektromagnetiska fält vid behandling av
hjärntumör (Optune). Erfarenheterna är under uppsummering men det står klart att även
om en medicinteknisk produkt bedöms kunna värderas utifrån samma grunder som
läkemedel, så krävs det ofta ett annat angreppsätt.
Orsakerna kan vara att det vetenskapliga underlaget är begränsat, att produkten vid
införande i klinisk vardag kan kräva särskilda medicintekniska- eller andra hänsyn, att
utvecklingstakten är hög samtidigt som tillverkarna ofta inte släpper information om
produkten förrän i ett sent läge i utvecklingen, att det är svårt att avgöra när en befintlig
utvecklad produkt kan betecknas som en ny produkt.
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Digitaliseringen och mjukvaror som klassificeras som medicintekniska produkter (t.ex.
appar) tillför ytterligare en komplexitet. Detta gör sammantaget att lagda rekommendationer behöver granskas och ev. revideras med förhållandevis täta intervall.
Sedan förstudien togs fram har förutsättningarna för NT-rådet förändrats. Antalet
ärenden har ökat och så även komplexiteten i dem. Rådet har rankat angelägenhetsgraden hos ett antal viktiga frågor som man behöver arbeta med och utveckla
framgent och har även diskuterat sin egen roll gällande ny medicinteknik: ”Givet ökade
förväntningar och utmaningar på läkemedelsområdet (särläkemedel, immunterapier,
gen- och cellterapier) har NT-rådet svårt att prioritera arbetet med medicintekniska
produkter. Det är emellertid principiellt angeläget med samma bedömningar utifrån
den etiska plattformen för prioritering för alla metoder”.
NSG LM/MT har ställt sig bakom NT-rådets prioritering. Om inte en större
omorganisation av NT-rådets arbete ska ske så måste det alltså till någon annan lösning
för rekommendationer runt medicintekniska produkter.
Kunskapsstyrning via regioner och myndigheter

Inom ramen för en medicinteknisk samverkan utgör horisontspaning och värdering av
nya produkter och metoders hälsoekonomi och kliniska nytta centrala byggstenar.
Systemet för kunskapsstyrning är under uppbyggnad. Regionerna har bemannat
samverkansgrupper, programområden och arbetsgrupper för olika terapiområden. Att
använda kunskapsstyrningssystemets samlade kompetens i horisontspaning efter nya
medicintekniska produkter och metoder samt bedömning av deras kliniska nytta, är
centralt för att få till stånd en effektiv samverkan som dessutom har legitimitet hos
professionen. Än så länge har inte programområden och arbetsgrupper mer än
undantagsvis involverats inom medicinteknikområdet. En samverkansmodell enligt
förslaget kommer kräva att deras medverkan systematiseras och byggs in i deras
arbetsprocesser.
Såväl TLV som SBU 6 är även viktiga partners i en kommande medicinteknisk
samverkan. TLV bygger i samverkan med etableringsprojektet en process för
horisontspaning på nya produkter inom ramen för sitt medicintekniska uppdrag, där
regionernas bidrag är viktigt. TLV:s uppdrag är tidsbegränsat. Under ett flertal år har
det medicintekniska uppdraget haft finansiering ett år i taget. Nuvarande uppdrag löper
2018-2019. Regionernas formella beslut om medicinteknisk samverkan och behov av
TLV:s insatser framgent kan bidra till hur verksamheten långsiktigt utvecklas.
Etableringsprojektet har erfarit att TLV är angelägna om att regionerna finner former
snarast möjligt för att kunna samarbeta med myndigheten runt horisontspaning,
utvärderingar och rekommendationer.
SBU gör HTA-analyser på metoder, inom sin ordinarie verksamhet. SBU leder också ett
nätverk med regionernas HTA-enheter eller motsvarande resurser. Projektet erfar att det
ibland kan vara mer lämpligt att utvärdera metoden i sig än en specifik produkt. En
produkt ingår alltid som ett stöd i en diagnostisk- och/eller behandlingsmetod. I de fall
6
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som en produkt innebär en helt ny metod och är ensam i sitt slag bör ambitionen vara att
den utvärderas och eventuellt upphandlas snabbt för att på så sätt underlätta introduktionen av kostnadseffektiva och bra produkter. I de fall som en produkt ingår i en metod
och har en eller flera konkurrenter blir frågeställningen om inte metoden i sig ska
utvärderas och inte produkten. Vad som lämpar sig vid de enskilda fallen behöver
utvärderas allt eftersom erfarenheter dras över tid.
Det görs alltså utvärderingar av metoder och produkter, såväl hos myndigheter som
regionernas HTA-enheter. Möjligheterna till återanvändning och spridning utnyttjas
dock inte i så stor utsträckning idag. Ibland kommer också utvärderingar sent eller har
så höga krav på klinisk dokumentation att användbarheten och stödet för beslut i
praktiken uteblir.
Betänkande från Läkemedelsutredningen

Den 11 januari 2019 har den särskilde utredaren Toivo Hensioo lämnat
slutbetänkandet från den s. k Läkemedelsutredningen, kallat Tydligare ansvar och
regler för läkemedel, (SOU 2018:89). Betänkandet, som i huvudsak omfattar
läkemedelssystemets finansiering, prissättning och ändamålsenlighet, har dock
överväganden och förslag som relaterar till medicinteknik, även om det området inte
ingår i utrednings uppdrag. Bland annat föreslår utredningen en formellare hantering
av nationella läkemedelsrekommendationer, d.v.s. det uppdrag som NT-rådet har idag.
Utredningen föreslår att regionerna även fortsättningsvis på valfritt sätt kan organisera
sin läkemedelssamverkan men att de uppgifter som NT-rådet idag har ska utföras av
ett offentligrättsligt organ, ett Läkemedelråd, med myndighetsstatus. Orsaken är att
uppnå större transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Företagen ska ha möjlighet
och ibland rätt att begära rekommendation för nya godkända rekvisitionsläkemedel
och att handläggningstiden för detta ska vara max 60 dagar.
Vidare noterar utredningen att det finns en gråzon mellan läkemedel och medicinteknik där gränserna flyttas och att ny medicinteknik kan komma att ersätta läkemedel
i vissa fall. Utredningen belyser också behovet av att det medicintekniska området
utreds och att regionerna behöver utveckla sina processer. TLV:s medicintekniska
uppdrag föreslås permanentas.
Etableringsprojektet erfar att betänkandets slutsatser ger stöd för att regionernas
medicintekniska samverkan behöver utvecklas och stärkas, och att formerna för en
kommande rekommendationsfunktion för medicinteknik som planerat behöver följa
och utvecklas i synergi med läkemedelsarbetet.
Nordisk samverkan

Inom läkemedelsområdet har de senaste åren ett närmare samarbete etablerats inom
ramen för Nordiskt Läkemedelsforum, främst med Norge via Folkehelseinstituttet/sekretariatet för ”Nye Metoder” samt Danmark genom Amgros vid Danske Regioner.
På initiativ från Folkehelseinstituttet genomfördes för första gången ett nordiskt möte
avseende medicinteknik hösten 2018 i Oslo, med medverkan från Norge, Sverige,
Danmark, Finland, Island och Färöarna. Syftet var erfarenhetsutbyte runt introduktion
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och utvärdering av ny medicinteknik. Från Sverige deltog SBU, TLV, SKL och
representanter från den nationella arbetsgruppen för medicinteknik.
På mötet konstaterades att alla deltagarländer brottas med samma problematik, d.v.s.
svårigheter att göra horisontspaning, samt att det behövs fler och snabbare utvärderingar
av nya metoder och produkter. Alla deltagarländer konstaterade också att implementering av befintlig utvärdering var bristfällig och sågs som ett viktigt område för fortsatt
samverkan. Resultatet blev att deltagarländerna snabbt ska försöka hitta former för att
förbättra samarbetet och för att dela information. Sverige ansvarar för nästa nordiska
möte, som sker under 2019.
Projektet erfar att det finns mycket att lära av de nordiska grannländerna inom medicinteknikområdet och det finns ett betydande värde om horisontspaning och utvärderingar
kan delas.
Projektet ”Ordnat införande av digitala produkter och tjänster”

SKL, Stockholm Science City, UppsalaBio och Region Norrbotten samarbetar under
2017-2019 i ett projekt finansierat av Tillväxtverket, för att ta fram ett förslag för en
gemensam process för validering och ett stöd för implementering som ska underlätta
införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Det kan i sin tur bidra till ökad
tillväxt hos små och medelstora företag. Arbetet stödjer Vision e-hälsa 2025.
Styrgruppen för det medicintekniska projektet, NSG LM/MT, klargjorde redan tidigt att
digitala produkter inte är projektets huvudfokus. Den nationella arbetsgruppen för
medicinteknik har dessutom uttryckt att grundkravet för att digitala produkter kan
komma att omfattas av en nationell rekommendation inom ramen för medicinteknisk
samverkan är att den är CE-märkt som en medicinteknisk produkt. Om en mjukvara/app
ändå dyker upp i horisontspaningen, självständigt eller kopplat till en produkt/metod,
och fyller de kommande kriterierna för att bli värderad framgent, så kan det alltså bli
aktuellt att hantera den inom ramen för ett ordnat införande av medicinteknik.
De två projekten har regelbundna avstämningar och diskussioner pågår hur samarbete
kan ske för att befrämja varandras arbete.
Förslaget
Oavsett NT-rådets möjligheter och andra beskrivna svårigheter, behövs gemensamma
rekommendationer och annat strategiskt gemensamt arbete avseende nya utmanande
medicintekniska produkter. Därför föreslås inrättande av en ny samverkansmodell för
medicinteknik inom ramen för kunskapsstyrningsystemet med följande huvudsakliga
funktioner:
•
•
•

Ett medicintekniskt råd med en motsvarande funktion som NT-rådet men med
uppdrag utifrån de särskilda förutsättningar som råder för medicinteknik.
En gemensam beredningsfunktion med uppdrag att samordna, bereda,
kommunicera och följa upp gemensamt agerande inom medicinteknikområdet.
Ett upphandlingsprojekt med fokus på förutsättningarna för ordnat införande i
upphandlingsprocessen och därefter inrättandet av en upphandlingskoordinator,
som stöd för den nationella samverkansprocessen.
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Förberedelser och uppbyggnad sker under 2019 och driftstart fr.o.m 2020, under
förutsättning att regionerna beslutar om särskild tilläggsfinansiering motsvarande 2,4
mkr år 2019 (utökning om 1,4 mkr) och 3 mkr år 2020.
Därtill tillkommer regionernas egna resurser för att bemanna rådsfunktion och
beredningsgrupp. Förslagets budget ska ses som en uppstartkostnad för att
verksamheten ska komma igång och modellen är enbart kostnadsberäknad t.o.m. 2020,
därefter löper den på samma nivå tills vidare, med indexuppräkning. Erfarenheten från
läkemedelssamverkan är dock att budgeten behöver kontinuerligt ses över, varefter
behoven och förutsättningarna förändras.
Inrätta ett medicintekniskt råd - vägval avseende rekommenderande funktion

I praktiken blir det svårt att tillämpa samma bedömningsprinciper för läkemedel som för
medicinteknik. Som beskrevs i förstudien så förebådas ofta medicintekniska produkter
av ett stort mått av sekretess innan marknadsinträdet. Det ställs andra regulatoriska krav,
samtidigt som regionerna ofta ställs inför produkter vars kliniska nytta och effekt
dokumenterats och utvärderats på ett annat sätt och med lägre vetenskaplig höjd än för
läkemedel. Det blir därför också betydligt svårare att göra HTA- eller hälsoekonomiska
analyser. Medicinteknik kan alltså inte regelmässigt prövas utifrån samma
förutsättningar, även om så bör ske så långt som det är möjligt.
Läkemedelsutredningen har pågått samtidigt som förslaget tagits fram och kännedomen
har därmed funnits att det sannolikt kommer ställas större formaliakrav på rekommendationer i framtiden och på det som idag är NT-rådets roll. Styrgruppen har dock
bedömt det viktigt att det medicintekniska arbetet inte stannar av och att det tar tid och
är oklart om utredningsbetänkandets förslag genomförs och när i så fall.
Utifrån detta har etableringsprojektet utgått från dagens situation och bedömt att det
finns två alternativa sätt att organisera en rekommenderande funktion i rimlig tid:
Alternativ A - inrätta ett medicintekniskt råd
Inrätta ett medicintekniskt råd med en motsvarande funktion som NT-rådet men med
uppdrag utifrån de särskilda förutsättningar som råder för medicinteknik.
Samplanering av det medicintekniska rådets möten bör ske med NT-rådets för att
möjliggöra gemensamma beredningar av ärenden som berör både läkemedel och
medicinteknik. Gemensam utveckling inom vissa områden skulle kunna ske t.ex. inom
patientsamverkan. Visst samutnyttjande av resurser, exempelvis etisk- och
hälsoekonomisk kompetens samt administrativt stöd. Gemensam webbplats bör
övervägas.
Fördelar: Signaler till marknaden om att medicinteknik inte ”dras över samma kam”
som läkemedel utan värderas utifrån sina egna förutsättningar. Detta kan åtminstone
inledningsvis vara viktigt eftersom det för närvarande finns en tveksamhet och
avvaktande hållning till ordnat införande bland de medicintekniska företagen.
Möjligheter ges att utveckla egen praxis runt rekommendationer för olika nivåer
(nationell, regional) och att ge rådgivande rekommendationer på underlag som inte har
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lika stark vetenskaplig dokumentation som läkemedel, dock tillräckligt bra för att utgöra
ett stöd för regionerna.
Ordförande blir en tydlig talesperson för rådet.
Nackdelar: Medicinteknik ges ett eget spår och särbehandlas. Det finns två avsändare
för nationella rekommendationer.
Alternativ B – inrätta en medicinteknisk undergrupp till NT-rådet
Inrätta en undergrupp till NT-rådet med fokus på medicinteknik och metoder och med
erforderlig kompetens. Gruppen lämnar kompletta utredningar och rekommendationsförslag till NT-rådet som endast fastställer/beslutar dessa, vilket i princip är det enda
som rådet skulle ha resurser till.
Fördelar: NT-rådet ger rekommendationer på alla typer av produkter/metoder och
jämställer dessa lika och lever därmed upp till sitt namn. Det finns en avsändare på
nationella rekommendationer.
Nackdelar: NT-rådet kan uppfattas som läkemedelstungt och att medicinteknik inte
prioriteras på samma sätt, att rådet inte har samma ägarskap.
Det är risk för att fler produkter får avslag för att NT-rådet jämställer dem med
läkemedel. Om NT-rådet gjorde det omvända, d.v.s. rekommenderar användning av
medicintekniska produkter med betydligt svagare klinisk dokumentation än för
läkemedel, blir det svårt att bibehålla principerna för värdering av läkemedel.
Det kan bli otydlighet runt talesperson. Vem uttalar sig vid känsliga rekommendationer,
om NT-rådet i princip bara expedierat en färdig rekommendation som man inte
diskuterat och berett gemensamt och grundligt? Ett sätt att motverka detta skulle vara att
NT-rådet ändrar arbetssätt helt och hållet fortsättningsvis och aldrig diskuterar sig fram
till gemensamma ställningstaganden, utan bara fastställer färdigberedda rekommendationer, även för läkemedel. Något sådant har projektet inte erfarit vara aktuellt.
Därför förordas alternativ A, ett medicintekniskt råd.
Med anledningen av Läkemedelsutredningens betänkande är dock viktigt att följa,
beakta och anpassa medicinteknisk samverkan så att den i möjligast mån uppfyller de
krav som kan komma att ställas på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet.
Sammantaget kommer såväl NT-rådets som det föreslagna medicintekniska rådets
arbetsformer behöva ständigt utvecklas och samarbete och gemensamma
ställningstaganden i vissa produktsegment kommer att behövas.
En egen rådsfunktion ger möjlighet att upparbeta kunskap, erfarenhet och praxis som är
värdefull, även om regionerna önskar eller lag och författning i enlighet med
Läkemedelsutredningens förslag kräver andra former för rekommendationer i framtiden.
Den medicintekniska rådsfunktionen ska ha en egen uppdragsbeskrivning, arbetsordning och verksamhetsplan och rapporterar till styrgruppen genom ordförande.
Representation från kommunerna bör ingå.
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Inrätta en beredningsfunktion för gemensamt agerande

Det utförs värdefullt arbete i regionerna för att skapa mer kunskap om nya medicintekniska produkter och metoder som kan nyttjas i en nationell, regiongemensam
process. Mycket av detta sker dock isolerat i stuprör och informationen delas och
samutnyttjas inte mellan regionerna i tillräcklig omfattning. Det finns inte heller en
sådan kultur att man självklart anammar en annan regions bedömning och
ställningstagande runt en viss produkt/metod. Steg ett i ett mer regiongemensamt
agerande är att kunna dela information sinsemellan på ett strukturerat sätt, för
gemensam nytta. Till detta behövs operativa resurser.
Inom läkemedelsmodellen utgör den s.k. 4-länsgruppen motsvarande funktion, där
Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland
erhåller finansiering från övriga regioner för regiongemensamt arbete. Att denna lösning
valts bygger på ett långt och väletablerat samarbete inom läkemedelsområdet mellan de
fyra regionerna, och att man gemensamt besitter en stark kompetens inom området som
bedömts till nytta för övriga regioner.
Motsvarande samverkan finns inte inom det medicintekniska området. Projektet föreslår
därför att en beredande funktion inrättas. Till skillnad från läkemedelsmodellen föreslås
för medicinteknik att varje sjukvårdsregion, i likhet med övriga delar i kunskapsstyrningssystemet, använder de egna resurserna och det bör finnas representation från
respektive sjukvårdsregion. Omfattningen av beredningsfunktionen bedöms initialt
uppgå till 3,0 befattningar kvalificerad handläggare, med resurser motsvarande 0,5
befattning per sjukvårdsregion.
En lämplig placering av handläggarna kan vara i anslutning till ett metodråd, HTAenhet om sådant finnes eller annan central funktion inom ramen för kunskapsstyrningen
i en sjukvårdsregion. Handläggare inom beredningsfunktionen arbetar på ett nationellt
uppdrag med ett nationellt och sjukvårdsregionalt koordineringsuppdrag.
Utöver detta föreslås 1,0 befattning kvalificerad handläggare/koordinator på SKL, varav
0,5 utgör SKL:s medverkan i beredningsfunktionen och 0,5 utgör sekreterare och stöd åt
det medicintekniska rådet.
Beredningsfunktionen ska ha en egen uppdragsbeskrivning, arbetsordning och
verksamhetsplan och rapporterar till NSG LM/MT genom SKL:s koordinator.
Uppdraget för beredningsfunktionen är att samordna/koordinera, bereda, kommunicera
och följa upp olika typer av regiongemensamt agerande inom det medicintekniska
området. Exempel på arbetsuppgifter är att vara kanal mellan TLV och regionerna
avseende horisontspaning, att ta fram underlag för beställning av förstudier, och
utvärderingar hos TLV/SBU och sjukvårdsregionala HTA-enheter, att systematiskt
sprida nationella och regionala utvärderingar, att ta fram underlag för rekommendationer eller annat gemensamt agerande för beslut i rådet.
En viktig uppgift är att ansvara för kommunikation runt gemensamt agerande via webb
och nyhetsbrev.
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Beredningsfunktionen ger möjlighet för regionerna att samordna gemensamt agerande,
med eller utan myndighetsmedverkan, med eller utan skarpa rekommendationer och att
sprida goda exempel och regionalt arbete till gemensam nytta.
Viktiga samarbetspartner förutom berörda myndigheter är förstås programområden och
arbetsgrupper, metodråd/HTA-funktioner, upphandlingsenheter samt kontaktpersoner
för medicinteknik.
Starta ett upphandlingsprojekt

En av de mest strategiska frågorna för samverkansmodellen är hur ett ordnat införande
ska kunna kopplas till upphandling och inköp. Det finns en inneboende motsättning i att
rekommendera en enskild ny produkt och att upphandla denna exklusivt. Det finns
rättmätig tveksamhet till vad det skulle innebära för marknaden om nationella
upphandlingar inom ramen för ordnat införande genomförs, vilka skulle kunna begränsa
tillgången till alternativa konkurrerande produkter på sikt. Det finns också en
komplexitet i att en nationell rekommendation kan utfärdas, samtidigt som regionerna
redan har löpande avtal på närliggande produkter.
Samtidigt finns sannolikt stora upphandlingsvinster om regionerna går samman och
upphandlar/förhandlar sig till bättre priser på vissa utvalda produkter. Det finns även
synpunkter på att vi är för försiktiga i Sverige och att samverkan över landsgränserna,
t.ex. den nordiska marknaden, i vissa fall skulle vara möjlig.
Regionerna samarbetar redan i upphandlingsfrågor. Samarbetet sker både på
övergripande strategisk nivå via Landstingsnätverket för Upphandling (LfU) samt i åtta
olika upphandlingsregioner. Samarbetet följer alltså inte sjukvårdsregionerna.
Projektet föreslår att en av regionerna under 2019 ges i uppdrag att leda ett projekt med
fokus på förutsättningarna för ordnat införande i upphandlingsprocessen där bl.a.
innovationsupphandling och s.k. dynamisk inköpsprocess kan vara möjliga vägar.
Projektet föreslår också att den föreslagna beredningsgruppen fr.o.m 2020 förstärks med
0,5 upphandlingskoordinator, som stöd för den nationella samverkansprocessen.

Processen för ordnat införande
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Processen för ordnat införande av ny medicinteknik är under utarbetning. De
huvudsakliga beståndsdelarna i processen är desamma som för läkemedel, men den
medicintekniska marknaden har sin egen logik. Alla delarna i processen kommer därför
att fortsätta utvecklas, dels under projekttiden, dels via praxis under och efter etablering
av samverkansmodellen.
Till exempel kommer rollfördelningen tydliggöras mellan olika aktörer. När i tiden och
hur ska horisontspaningen göras och hur ska koordineringen av regionernas bidrag i
denna ske? Vilka kriterier ska gälla för att en produkt/metod ska bli föremål för
hälsoekonomisk utvärdering hos TLV och hur ser nomineringsprocessen ut för detta? På
vilket sätt kan regionernas HTA-enheter/motsvarande bidra och hur beställs och
används deras utvärderingar på bästa sätt? Vilken typ av rekommendationer kan det
blivande rådet fatta beslut om och var går gränsen för vad som är mer lämpligt att
hantera på sjukvårdsregional eller regional nivå?
Produkter som kan bli föremål för samverkan
Ett urval av patientnära produkter till stora kostnader med risk för ojämlik vård

Av förstudien framgick att intervjuade i regionernas anser att ”fokus bör ligga på
patientnära produkter med stora volymer där kostnaden för varje produkt är sådan att
den inte omfattas av landstingens investeringsprocesser, men där totalkostnaden kan bli
stor. Även nya produkter med potentiellt stort patientvärde men risk för ojämlik
användning kan vara aktuella. För sådana metoder finns behov av en hög nivå av
samverkan med en gemensam process för ordnat införande…”
Områden där TLV ser en stor utveckling av medicintekniska produkter är bl.a. inom
diabetes, diagnostik samt inom digitaliseringsområdet, t.ex. sensorer och beslutstöd.
Projektet har dock i detta läge valt att inte närmare specificera produktsortimentet mer
än angivet i förstudien, eftersom det som avgör behovet av samverkan är vilka fynd
som framkommer i horisontspaningen och vilka regionernas önskningar är om
samverkan i varje givet fall.
När det väl finns en struktur på plats kan regionernas förväntningar komma att breddas
och förändras. Att exkludera produkter redan från början är därför olämpligt, men
förstudiens grova avgränsning kan ses som ett riktmärke inledningsvis.
Genomförandeplan
Under förutsättning att beslut fattas i enlighet med förslaget föreslås nedanstående
aktiviteter under 2019.
Våren 2019

•
•
•
•

Fortsatt utveckling av processer och rutiner.
Upphandlingsprojekt startar med projektledning via en region.
Fler strategiska viktiga terapiområden involveras i horisontspaningen och får
möjlighet att testa delar av processen.
Nationella arbetsgruppen för medicinteknik bistår NT-rådet interimistiskt med
medicinteknisk sakkunskap, om sådana ärenden behövs hanteras.

2019-03-14
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•
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Rekrytering av handläggare i beredningsfunktionen och koordinator på SKL
påbörjas.
Nomineringar till medicintekniska rådet påbörjas.
Kommunikationsinsatser om samverkansmodellen.

Hösten 2019

•

•
•
•

Beredningsgrupp och medicintekniskt råd byggs successivt upp under hösten.
Konkretisering av arbetsformer och rutiner. Workshops och erfarenhetsutbyte
med läkemedelsmodellen (NT-rådet och 4-länsgrupp) och nationella
arbetsgruppen för medicinteknik.
Samplanering av NT-rådets och det medicintekniska rådets möten för 2020.
Fler programområden involveras i horisontspaningen.
Utveckling av webbplattform för kommunikation av rekommendationer och
andra gemensamma nyttor från regionsamverkan (jämför janusinfo.se för
läkemedelsmodellen).

2020

•
•

Samverkansmodellen startar.
Etableringsprojektets och nationella arbetsgruppen för medicintekniks uppdrag
avslutas.

Beroenden
Tillgång till kliniskt verksam expertis

Kunskapsstyrningssystemets programområden och arbetsgrupper är viktiga aktörer i
flera av införandeprocessens steg. Initialt kommer kraften att ligga på horisontspaning
och nominering av produkter för gemensamt agerande. I enlighet med styrgruppens
önskemål kommer programområden att involveras successivt. Alla bör dock i sina
verksamhetsplaner för 2020 beakta att återkommande och systematisk horisontspaning
är en väsentlig del av kunskapsstyrningsystemet, som sker i samverkan med såväl
läkemedelsmodellens som medicinteknikmodellens funktioner.
Tillgång till utvärderingskapacitet

Tillgång till kompetens i hälsoekonomi och utvärdering av metoder och tekniker d.v.s.
HTA (Health Technology Assessment) är viktiga komponenter i samverkansmodellen.
Medverkan från HTA-enheter och sjukvårdsregionala metodråd och en tätare
samverkan med såväl TLV och SBU som partners i processen är nödvändig. Påbörjad
nordisk samverkan bedöms på sikt kunna ge mervärden.
Företagsmedverkan

Vid utvärdering av enskilda produkter är tillgång till vetenskapliga underlag och
dokumentation från företagen ofta nödvändiga. Idag finns viss skepticism bland vissa av
de medicintekniska företagen att medverka i ordnat införande. Skälen kan vara att det
idag inte finns någon klart definierad nivå på de studier som ett företag behöver
genomföra inför en marknadsintroduktion, vilket kan leda till för höga kostnader och
försenat införande eller att för tidig och tydlig information om produkten kan avslöja
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marknadshemligheter. Alla ser därför inte uppenbara mervärden av att ha sina produkter
i ordnat införande. Det är därför viktigt att kommunicera att samverkansmodellen även
kan underlätta introduktionen av nya kostnadseffektiva och bra produkter vilket i sig
borde innebära högre medverkan av företagen.
Nationell samordning

Via särskilda medel inom ramen för läkemedelssamverkan tilläggsfinansierar
regionerna temporärt under 2018-2019 SKL:s medverkan i medicintekniksamverkan.
Detta avser nätverkskostnader för medicintekniska kontaktpersoner och att driva
etableringsprojektet. Om regionerna önskar fortsätta med medicinteknisk samverkan
från och med 2020, vare sig det sker inom ramen för förslaget eller i annan form, så
avgörs SKL:s praktiska stöd av att det finns fortsatt finansiering.
Konsekvensanalys
Patienter

Själva syftet med samverkansmodellen är god och jämlik vård och kostnadseffektivitet
d.v.s. ”value for money”. Tillgången till ny medicinsk teknik ser olika ut över landet.
Ett mer regiongemensamt agerande, där mer samordnade beslut runt vilka teknologier
som ska användas, bör leda till mer jämlik vård. Detta kan ske dels via ett snabbare
upptag av bra produkter som kommer patienterna till nytta, dels att sådant som inte bör
användas inte kommer i användning alls, eller på ett försiktigare, mer avgränsat sätt.
Patientsamverkan är ett viktigt område där NT-rådet och det medicintekniska rådet bör
ha en gemensam agenda och samverka.
Sjukvårdshuvudmännen

Den direkta merkostnaden för regionerna uppskattas till 3 mkr helt år 2020, exkl. de
egna personella resurser man avsätter till rådsfunktion och beredningsfunktion. Givet en
medicinteknisk marknad som omsätter ca 22 miljarder kronor i Sverige och de
möjligheter som ett mer samordnat agerande kan ge, såväl på jämlik vård,
samutnyttjande av resurser och kunskap och direkta upphandlingsvinster, torde
satsningen vara väl investerade medel.
Det är dock viktigt att regionerna i sina budgetprocesser tar höjd för att gemensamt
rekommenderad ny teknik kan komma att belasta budgeten under löpande år och att
man därmed har beredskap att följa rekommendationer i rimlig tid. Även om ett
”oordnat införande” kostar stora summor, så kan en rekommendation ge betydande
budgeteffekter på kort sikt. Modellens horisontspaningsprocess kommer på sikt bidra
till bättre framförhållning.
Den största konsekvensen är sannolik av kulturell karaktär och innebär förändrade
arbetssätt, att förlita sig på att andras bedömning och att tillämpa den, vare sig det är en
nationell rekommenderande funktions eller en annan sjukvårdsregions. Till skillnad mot
läkemedelsområdet finns inte heller samma tradition av styrning av produkters
användning ner på kliniknivå. Här har systemet för kunskapsstyrning en viktig funktion
att fylla i implementeringen av samverkansmodellen.
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I Vård- och omsorgsanalys utvärdering av TLV:s medicinteknikuppdrag sägs bl.a. att
”det verkar finnas ett behov av hälsoekonomiska underlag kring medicintekniska
metoder i verksamheterna, men landstingen måste själva förtydliga vilken funktion och
användning underlagen kan ha i praktiken för att tillgodose detta behov”.
Vårdanalys listar även tre hämmande faktorer för jämlikhet i användning av
medicintekniska metoder: bristande utrymme för kontinuerliga förändringar i befintliga
strukturer, stuprörsfinansiering och interndebitering där vinsten av en ny metod inte
kommer tillbaka till den enhet som gjort investeringen, och konkurrenssituation mellan
regionernas som försvårar samordning kring medicintekniska metoder.
Alltså: Om regionerna beslutar sig för en samverkansmodell för medicinteknik som
innebär gemensamma rekommendationer om användning, måste man även vara
beredda att på att ordna sin verksamhet så att möjligheter finns att följa dem. Exempel
på detta är att allokera budgetmedel så att nya produkter kan introduceras, eller att
medverka i upphandlingssamverkan för att möjliggöra bättre priser.
Det är även viktigt att involvera kommunerna i arbetet för att kunna föra dialog kring
samhällsnytta och ansvarsgränser. Detta kommer bli ännu viktigare eftersom
inriktningen är att mer vård ska ske nära befolkningen, utanför vårdinrättningar med
hjälp av digitalisering och hjälpmedel.
SKL

I likhet med läkemedelsmodellen föreslås SKL koordinera det medicintekniska rådet
och beredningsfunktionen. Rekrytering av kvalificerad handläggare med naturvetenskaplig kompetens kommer krävas.
Koordinatorerna för läkemedel resp. medicinteknik kan samplanera de båda
rådsfunktionernas verksamhet och därmed säkerställa att inget ”faller mellan stolarna”
eller att de båda råden samarbetar när så erfordras. De kan också bidra till att all
samordning inom den nationella samverkansgruppens ansvarsområde blir mer stabil,
vare sig det rör läkemedel eller medicinteknik.
Budget/resursbehov
Nedan redovisas föreslagna gemensamma resurser i samverkansmodellen som debiteras
alla regioner via SKL. Sjukvårdsregionernas ledamöter i rådsfunktion och beredningsfunktion finansieras inom respektive sjukvårdsregion och ingår inte i budgeten, förutom
ordförande. En ledamot i rådet föreslås utses av kommunerna.
I budgeten har inte tagits höjd för en utvecklad nordisk samverkan.
From 2021 indexuppräknas budgeten enligt LPI. Eventuell ökning från och med 2021
utöver detta bereds av samverkansmodellens styrgrupp och föreläggs regionerna för
beslut i särskild ordning.
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Mkr

2019

2020

Genomförandeprojektet (redan beslutad budget för 2019)

1,0

-

0,1*
-

0,4
-

0,3*
0,1*

0,1
0,9
0,3

-

-

0,1*
0,3*
0,5

0,3
0,5
0,5

2,4

3,0

Medicintekniskt råd
- Ordförande 25%
- Sex-åtta ledamöter från sjukvårdsregioner och kommun (belastar resp.
huvudman)
- Arvode till externa ledamöter
- Koordinator 1,0 bef. (varav 50% beredningsfunktion)
- Driftkostnader
Beredningsfunktion
- Resurser motsvarande 3 kvalificerade handläggare (belastar och
fördelas på resp. sjukvårdsregion om 0,5 bef)
- Driftkostnader
- Kommunikation
Projektledning Upphandling 2019 samt upphandlingskoordinering 2020
Summa *avser delår sep-dec 2019

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 157

Rekommendation till regionerna om
etablering av en samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020 (19RGK628)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till samverkansmodell för medicinteknik
men vill till SKL särskilt påtala behovet av dialog avseende finansiering om
samverkansmodellen breddas på sikt.
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att rekommendera
regionerna att ansluta sig till den föreslagna samverkansmodellen för medicinteknik,
vilket innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess intentioner uppfylls och att
fatta de beslut som behövs i enlighet med rekommendationerna.
Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en
samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift
från och med 2020. Huvudinriktningen är att skapa en nationell och regiongemensam
process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till annan
mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå. Det finns
dock en osäkerhet avseende finansieringen om samverkansmodellen utvecklas och
breddas. Det är därför viktigt att till SKL påtala behovet av att föra en dialog om den
långsiktiga finansieringen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till samverkansmodell för medicinteknik
men vill till SKL särskilt påtala behovet av dialog avseende finansiering om
samverkansmodellen breddas på sikt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Rekommendation till regionerna om etablering av
samverkansmodell för medicinteknik
 Rekommendation till regionerna om etablering av samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020
 Meddelande från styrelsen nr 2/2019 Rekommendation till regionerna om etablering
av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Paragrafen är justerad

Positionspapper för
Sydsveriges kollektivtrafik
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1142
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2019-05-21

Regionstyrelsen

Positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
Sydsveriges kollektivtrafik.

Sammanfattning
Ett förslag till gemensamt positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik har tagits
fram. Framtagandet har skett inom arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik
inom Regionsamverkan Sydsverige. Arbetet har pågått sedan 2017 och syftet har
varit att ta fram ett positionspapper för att förbättra den regionöverskridande
kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre
studier och en ökad tillväxt. Styrelsen för regionsamverkan antog på mötet den 5
maj ett slutligt förslag på positionspapper för kollektivtrafik, ”Kollektivtrafik för
ett enat Sydsverige”.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan verksamheterna i Region
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region
Kronoberg samt Region Skåne. I de sex regionerna bor 2,7 miljoner invånare eller
26 % av Sveriges befolkning vilket gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft
att räkna med och en röst att lyssna till. Målsättningen är att skapa en grund för
ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under
den korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser.
Positionspapper finns sedan tidigare inom infrastruktur, kultur samt
arbetsmarknad och kompetensförsörjning och nu kommer även positionspapperet
för kollektivtrafik. Sedan 2019 ingår kollektivtrafikutskottet och
infrastrukturutskottet i ett gemensamt utskott: Utskottet för infrastruktur och
kollektivtrafik.
Positionspapperet uttalar ambitionen att kollektivtrafiken i Sydsverige ska:




Vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor
(resenärsperspektivet)
Knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras
samspel med sitt omland (trafikperspektivet)
I de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med bil
(samhällsperspektivet)
Sida 1 av 2
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Till positionspapperet finns ett framtaget underlagsmaterial, vilket ger bakgrund
och fakta. Positionspapperet för kollektivtrafik kommer att följas upp av en
aktivitets- och handlingsplan.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige, positionspapper
Underlag till positionspapper för en storregional sydsvensk
kollektivtrafik

Sida 2 av 2
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Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige
Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne
samverkar politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom de flesta politikområden.
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett helhetstänkande på
samhällsutvecklingen.
Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner,
nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och
en hållbar utveckling. Kollektivtrafikens strukturbildande funktion i samhällsplaneringen betonas
allt oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, bostäder och behovet av resor till arbete,
studier och service skapas ett attraktivt Sydsverige.
I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar, med olika bakgrund och med olika förmågor kunna
ta sig fram och känna sig trygga. Kollektivtrafiken är också en föregångare i omställningen till
fossilbränslefria transporter och är därför ett gott miljöval.
Det är viktigt att minska restiden mellan tillväxtmotorerna. Realistiska tidtabeller kombinerat med
en förstärkt infrastruktur ger möjlighet att leverera restider som är tillförlitliga.
Järnvägssystemens kapacitet måste stärkas och pålitligheten säkras så att resenärerna kan
känna tillit till tågsystemen som transportmedel.
Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och
tillväxten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att utveckla och förbättra den storregionala
trafiken.

Alexander Wendt
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Positionspapper för kollektivtrafik

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län

2019-05-09
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Regionsamverkan Sydsverige har i ”Positionspapper för Infrastruktur & Transport 2016” enats
kring begreppen tillväxtmotorer och regionala kärnor för att beskriva orters vikt och förmåga att
generera tillväxt också för sitt omland. En fortsatt utveckling av transportsystemet för ett
Sammanknutet Sydsverige är ett prioriterat område.
Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, trafikeringens och samhällets perspektiv. En
underlagsrapport till positionspapperet beskriver bland annat regionernas egna målsättningar
och ambitioner för en gränsöverskridande kollektivtrafik – men det är tillsammans som vi kan
göra skillnad.

En gemensam målbild
Vi presenterar en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna
knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.
Den gemensamma målbilden bör biläggas de ingående regionernas trafikförsörjningsprogram
och beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur i södra Sverige.

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kalmar län

Positionspapper för kollektivtrafik

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson
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Nuläge 2018
Varje region arbetar för att på bästa
sätt möta människors behov av
kollektiva resor inom sin region.
Idag arbetar, studerar och reser vi
på ett annorlunda sätt än förr. Vi rör
oss i en större geografi, men inte
nödvändigtvis varje dag. Det gör de
gränsöverskridande resorna i en
storregional kontext både vanligare
och viktigare. Det ställer också nya
krav på de kollektiva resorna som
måste kunna användas för arbete,
studier eller vila.
Nya resmönster ökar vårt behov av
samverkan!

Det här är våra utmaningar

Det här är vi eniga om

Idag möts resenären fortfarande av:

De sex sydsvenska regionerna är i sina
styrdokument eniga om att:







Flera olika system för att planera,
boka och betala för sin
gränsöverskridande resa.
Att trafikutbudet är lägre över de
administrativa gränserna.
Att taxorna är högre över de
administrativa gränserna.
Att regelverken skiljer sig mellan olika
trafikorganisatörer.
Att restiderna är långa jämfört med
bilen och inkluderar byten som
skapar osäkerhet.
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De kollektiva gränsöverskridande
resorna behöver bli fler för att
utveckla Sydsverige.
Restiderna för de gränsöverskridande
kollektiva resorna behöver bli kortare
och turtätheten öka.
Tågresor är oöverträffade för att
snabbt transportera stora grupper
resenärer i starka stråk.
Kollektivtrafiken är viktig som
strukturbildare för att nå en hållbar
utveckling och ekonomisk tillväxt i
Sydsverige.
Kopplingen mellan de regionala och
interregionala trafiksystemen är viktig.
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Målbild för år 2040
Restidsmål för de
regionöverskridande
kollektiva resorna i
södra Sverige fram till år
2040.

Restid 1 timma

Restid 2 timmar

Daglig arbetspendling sker främst på
sträckor där restiden är högst 1 timma.
Längre resor försvårar livspusslet. För att
knyta ihop arbetsmarknader är restider
som understiger 1 timma viktiga.

Restider på upp till 2 timmar kan genomföras
med regelbundenhet om restiden görs
användbar för arbete, studier eller vila.
Storregionala resor bör understiga 2 timmar
för att främja näringsliv och regional
utveckling i hela Sydsverige.
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Gemensamma ställningstaganden kring utvecklingen av den
gränsöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige
Resenären
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba,
punktliga och bekväma resor.
Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir
långa jämfört med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det
ställer krav på extra hög servicenivå såväl före, under som efter
själva resan. En stabil och säker digital uppkoppling under hela
resan är en grundförutsättning för att attrahera nya resenärsgrupper.

Vad behöver göras?




Samordna biljett- och betalsystemen för kollektivtrafiken i Sydsverige
Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och efter resan
Enhetligare regelverk gentemot resenären

Trafikeringen
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras
samspel med sitt omland.
Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för
resandet eftersom resor med tåg kan vara dubbelt så snabba
som resor på väg. Sedan lång tid tillbaka knyter bland annat
Öresundståg, Pågåtåg och Krösatåg samman våra regioner. Där
tågbanor saknas kan snabba bussförbindelser, s.k. Bus Rapid
Transit-system utgöra ett komplement.

Vad behöver göras?





Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild
Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
Minska resornas miljöpåverkan
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Samhället
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som
är tydligt kortare än med bil.
Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra.
Kollektivtrafiken är viktig där människor reser mest för att frigöra
kapacitet på vägar och för att minska klimatavtrycket från varje
enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar också till att utveckla
såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort.
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter.

Vad behöver göras?




De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas till grund för
utvecklingen av infrastrukturen.
Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorerna i
Sydsverige ska prioriteras.
Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i
hela Sydsverige.

Restidsförkortning till 2040
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen,
utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Målsättningen är att
skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter helhetsorienterad och
långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.
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1.

Bakgrund

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) gav i sin handlingsplan för 2017 utskotten för Infrastruktur
och Kollektivtrafik i uppdrag att påbörja arbete kring en långsiktig utveckling av Sydsveriges
kollektivtrafik med fokus på det gränsöverskridande resandet och dess krav på tillhörande
insatser i infrastrukturen.

Regionsamverkan Sydsverige
är en överenskommelse för att nå syftet att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla
samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region
Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt,
kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en
helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av
gemensamma policyer och planer inom områdena regional utveckling, infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård.
Källa: http://regionsamverkan.se/omregionsamverkansydsverige/; 2018-08-10

Styrelsen för RSS gav 2016-11-24 kollektivtrafikutskottet i uppdrag att leverera ett så kallat
positionspapper för kollektivtrafiken motsvarande det som tidigare gjorts för
transportinfrastrukturen1. Vid utskottets möte 2017-01-27 fick trafikdirektörerna Karl-Johan
Bodell, Kalmar Länstrafik, och Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafik, i uppdrag att ta fram
en struktur för ett positionspapper för långsiktig utveckling av kollektivtrafiken i de sex
sydsvenska regionerna utifrån frågeställningen ”Vilken trafik vill vi se 2050?”. Dokumentet skulle
förutom framtida trafik även innehålla en beräknad tidplan men behövde i övrigt inte vara direkt
knutet till de begränsningar som finns i dagens infrastruktur.
Utskotten för infrastruktur och kollektivtrafik beslutade 2017-02-16 att ge kollektivtrafikutskottets
arbetsgrupp i uppgift att bistå i detta arbete och betonade vikten av att även andra delar av
tjänstemannaorganisationerna, särskilt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM)
medverkar så att hela kollektivtrafikområdet blir belyst på ett bra sätt.
Uppdraget har därefter av utförarna utvecklats på följande sätt:
 Inriktningen ska vara att ta tillvara den flerkärniga strukturen i Sydsverige genom bra
tillgänglighet mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor och genom att stärka deras
samspel med sitt omland.
 Syftet med uppdraget är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken i
Sydsverige till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en
ökad tillväxt.
 Målet med uppdraget är att ta fram en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i
Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år
20402.

1
2

Regionsamverkan Sydsverige. 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur och transport.
Målåret 2040 har valts för att inte komplicera bilden med en eventuell höghastighetsbana.
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Begreppen tillväxtmotorer och
regionala kärnor har utifrån den
modell som lanserades i Skåne3
successivt under senare år vunnit
insteg i nationell och regional
planering. De har använts bland annat
i RSS arbete med
transportinfrastruktur4 samt även av
Trafikverket i samband med arbetet
för den nationella och de regionala
transportplanerna.
Den definiton av begreppen som
används i denna rapport
överensstämmer med den som
användes i en gemensam analys av
transportinfrastrukturen i Sydsverige5,
se vidare bilaga 1. För Skånes del
innebär det att Kristianstad i det här
sammanhanget räknas som en
regional tillväxtmotor medan
Hässleholm klassificeras som en
regional kärna med koppling till
tillväxtmotorn Kristianstad.
Denna rapport utgör underlag för ett positionspaper avseende regionöverskridande
kollektivtrafik som presenteras separat. Slutsatser som presenteras i den här rapporten bygger
på analyser av adekvata nationella och regionala studier samt officiella dokument för de
berörda sydsvenska regionerna (Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och
Skåne).
Materialet till rapporten är framtaget och sammanställt i en samrådsprocess med deltagare från
berörda RKM:
 Yvonne Aldentun, Landstinget Kalmar län
 Erik Andersson, Region Jönköpings län
 Magnus Forsberg, Region Blekinge
 Per Hansson, Region Kronoberg
 Arne Ingemansson, Region Halland
 Patrik Lindblom, Region Skåne
 Daniel Malmqvist, Region Kronoberg
Per Ålind har på uppdrag av uppdragstagarna varit behjälplig med att sammanställa rapporten
och står även för de slutliga avvägningar som redovisas.
Under arbetets gång har ett flertal avstämningar gjorts med berörda organ inom RSS. En
sammanställning av genomförda samråd återfinns i bilaga 2.

3

Strategier för det flerkärniga Skåne. Strukturbild för Skåne. Beslutad av Regionstyrelsen 2013-10-10 och Kommunförbundet Skåne
2013-12-16.
4
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget
Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige.
Positionspapper infrastruktur & transport.
5
Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utredning gjord av Ramböll på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge, Region
Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. 2015-06-29.
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2.

Kollektivtrafikens funktion från nationell horisont

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet6. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. En av preciseringarna för
funktionsmålet berör uttryckligen kollektivtrafik och anger att förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras.
Hänsynsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Transportsystemet, där kollektivtrafiken är en väsentlig del, förväntas således fylla många
7
funktioner eller roller i samhället. I propositionen för de transportpolitiska målen beskrivs ett
effektivt transportsystem som ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional
tillväxt och hållbar utveckling” I regeringens proposition om infrastruktur för framtiden 8 beskrivs
transportsystemet som en del av samhällsstrukturen som lägger grunden för tillgängligheten till
bland annat jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl klimatmål som krisberedskap
och totalförsvar.
Klimatutmaningen specifikt och mer generellt arbetet med att åstadkomma en hållbar
9
samhällsutveckling i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kommer att öka
efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. Nationellt har en politisk inriktning lagts fast att
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och i en successiv omställning till ett
mer hållbart samhälle. Genomförandet innebär bland annat transformeringen till världens första
fossilfria välfärdsland.
De tre ömsesidigt beroende dimensionerna i
hållbar utveckling - den ekologiska, den
ekonomiska och den sociala och kulturella - ska
vara ledstjärnor för det planeringsarbete som sker
på nationell, regional och lokal nivå.
Den ekologiska eller miljömässiga
dimensionen handlar om hushållning med
jordens resurser och skydd av ekosystem. Det är i
sin tur en förutsättning för de ekosystemtjänster
som krävs för människors välmående och en god
livsmiljö. De mest kritiska miljöaspekterna är
klimatförändringar, kraftig utarmning av biologisk
mångfald, brutna kretslopp av näringsämnen och
Källa: RUS >>2025. Region Jönköping.
6

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/; 2018-07-04.
Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter.
8
Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar
utveckling.
9
Regeringen. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
7
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spridning av miljögifter. Att minska de klimatpåverkande utsläppen kan ha en avgörande
betydelse för den framtida samhällsutvecklingen.
Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden
och en hållbar ekonomisk tillväxt som inte äventyrar miljön eller människors hälsa. Ett effektivt
resursnyttjande är där ett viktigt medel som även kan bidra till livskvalitet för människor och en
fortsatt god utveckling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är produktivitetsutveckling
inom näringslivet och offentlig sektor samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande.
Den sociala och kulturella dimensionen bygger på alla människors lika värde där delaktighet,
trygghet, jämlikhet och jämställdhet är styrande begrepp. En rättvis fördelning av resurser
oavsett kön, ålder, etnicitet eller andra förutsättningar är central. Det ger förutsättningar för ett
samhälle med välmående, kreativa och företagsamma individer byggt på mångfald och
grundläggande demokratiska värderingar.
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3.

Kollektivtrafikens roll för utvecklingen av Sydsveriges
regioner

Den följande presentationen har fokus på att beskriva hur frågor med anknytning till
gränsöverskridande kollektivtrafik behandlats i olika centrala regionala dokument för tillväxt,
utveckling och kollektivtrafik. Sammanställningen ska ses som ett försök till sammanfattning av
vad de sex sydsvenska regionernas olika styrdokument redovisar om kollektivtrafiken och dess
roll för samhällsutvecklingen.

3.1 Blekinge
Det övergripande styrdokumentet för Blekinge10 slår fast att utveckling handlar om och drivs av
människor. Blekinges utveckling är därför beroende av förmågan att attrahera människor. God
livskvalitet och ett rikt arbetsliv gör att människor vill och kan etablera sig i regionen. Den
nämnda helhetsynen benämns Attraktiva Blekinge.
Särskilt intressant med strategin är att den sätter in den regionala nivån i såväl en internationell
som en nationell och lokal kontext (se bild nedan).
Blekingestrategin ska fungera
som styrmedel för regionala
satsningar och utgår från de
förhållanden som existerar i
dag. I strategin poängteras
vikten av ökad tillgänglighet
mellan tillväxtmotorer och
regionala kärnor i
angränsande län.
Tillgänglighet är ett av fyra
insatsområden i den
regionala strategin för vilket
devisen ”Kom långt på en
timme” anges som en
övergripande ansats.
Inriktningen är att god
tillgänglighet kortar avstånden
och där kollektivtrafiken blir
Källa: Attraktiva Blekinge. Blekingestrategin. 2014-2020
det naturliga valet. Effektiva,
hållbara transportsystem med god kollektivtrafik kan knyta samman kommuner till större,
gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden.
Blekingestrategin har ett tydligt läns- eller regiongränsöverskridande perspektiv, något som
bland annat uttrycks som att det ska gå att bo i Blekinge och pendla till arbete och utbildning i
grannlänen. Målet är att Blekinge till år 2020 har ett attraktivt och hållbart transportsystem som
utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Restiderna mellan
Blekinge och Malmö/Köpenhamn respektive Stockholm anges som indikatorer för
måluppfyllelse.

10

Attraktiva Blekinge. Blekingestrategin 2014-2020. Aktualiserad version A, beslutad av Regionstyrelsen 2018-06-13. Dnr:
18/00268.
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Bland insatser för att nå målet anges halvtimmestrafik och kortare restider på Blekinge
kustbana, prioriteringar och utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik i stadstrafik och
förbättrade möjligheter att ta sig till arbetet eller resa i tjänsten genom att gå till fots, cykla eller
kollektivtrafik.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet11 tar vid där Blekingestrategin slutar. Programmet är
det politiska dokument som visar hur kollektivtrafiken kan bli ett redskap för att uppnå det som
lagts fast i strategin. Kollektivtrafiken ska inte leva ett eget liv utan snarast ses ett viktigt
instrument för att bygga Blekinge starkare och bättre.
Pendling till utbildning och arbete poängteras som en viktig funktion för den regionala
kollektivtrafiken. Turutbudet ska ge möjlighet att pendla till skola och arbete i närmaste
centralort. Inledningsvis i programmet slås också fast att goda möjligheter att pendla in och ut
från länet är en avgörande parameter för Blekinges utveckling. Ett talande exempel är att det är
fler Blekingebor som idag reser till Skåne och Danmark med tåg än som reser med tåg mellan
orterna i länet.
Programmet har tre grundläggande mål: skapa valfrihet för människor, bidra till utveckling och
tillväxt i regionen samt utveckla en kollektivtrafik som tar ansvar för miljö och klimat. Den första
pelaren Valfrihet har bland annat fokus på starka stråk och stadstrafik med stort
resandeunderlag samt förbättrade möjligheter att kunna pendla längre sträckor och på det sättet
utvidga arbetsmarknadsregionerna.
Under den andra pelaren Utveckling och tillväxt poängteras kortare restid som den viktigaste
parametern för att öka samhällsnyttan. På Kuststråket från Karlskrona och västerut bedöms
kortare restid mot Öresundsregionen, inom Blekinge, och vidare mot Stockholm och Göteborg
som viktigt för Blekinges möjligheter att attrahera företag och locka nya invånare. Även på Kust
till kustbanan behöver restiden till Växjö kortas för att pendling ska upplevas som tillräckligt
attraktivt.
Följande mål för restider 2035 till sydsvenska tillväxtmotorer och regionala kärnor utanför det
egna länet finns i trafikförsörjningsprogrammet:
 Karlskrona – Malmö
115 minuter
 Karlskrona – Växjö
70 minuter
 Karlskrona – Kalmar
75 minuter
Visionen till 2050 är att den snabba anslutningstrafiken från Kalmar och Karlskrona till Växjö
och den kapacitetshöjda Kustbanan till Kristianstad/Hässleholm har gett snabba tågförbindelser
mellan de fyra större städerna i sydost. Arbetsmarknaden är därmed mer gemensam.
Öresundsregionens utveckling förväntas ha spridit sig till Blekinge genom snabba förbindelser
som ger en stor frihet i valet av bostadsort och arbetsplats på sträckan Köpenhamn Karlskrona. Restiden från Karlskrona till Malmö är i ett framtidsperspektiv under två timmar
medan restiden mellan västra Blekinge och Malmö understiger en timme.
Notabelt är att ett mål i programmet är att prispåslag vid länsgränspassage inte ska förekomma
samt ambitionen att år 2050 åker såväl män som kvinnor kollektivt i lika stor omfattning.

11

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019. Version B, beslutad av Regionstyrelsen 2016-03-16. Dnr 503-66-2014.

Bakgrund Positionspapper för kollektivtrafik

2018-08-24
Sidan 9 (37)

3.2 Halland
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Halland utgår från visionen om Halland som den
bästa livsplatsen12. En av tre delar i visionen är att genom hög tillgänglighet med bra
kommunikationer dra fördel av det gynnsamma geografiskt läget mitt i ett utvecklingsstråk på
Västkusten. Halland har som del av det tätbefolkade sydvästra Sverige stor möjlighet att skapa
en kollektivtrafik av hög kvalitet som bidrar till att öka utbytet mellan de halländska kommunerna
och omvärlden. Länsgränsen får inte i något sammanhang utgöra hinder för funktionella
lösningar, vilket förutsätter täta samarbeten med angränsande regioner.
RUSEN konkretiseras i en regional
strategi för tillväxt13 som kompletteras
och uppdateras årligen. Den fortsatta
utvecklingen av Kuststråket, med
framför allt Västkustbanan och E6,
poängteras som en prioriterad fråga
med koppling till kollektivtrafik.
Möjligheterna att pendla till och från
utbildning och arbete bedöms som
avgörande Hallands utveckling.

Källa: Halland – bästa livsplatsen. RUS 2005-2020

Av tre mål berör ett – Hög attraktivitet – i
betydande grad den
gränsöverskridande kollektivtrafiken.
Regionförstoring genom utveckling av
kollektivtrafik och infrastruktur såväl
söderut som norrut samt utvecklade
former för samverkan och samplanering
mellan kollektivtrafik, infrastruktur,
samhälls- och bebyggelseplanering är
två prioriteringar för det strategiska valet
att åstadkomma en region med god
tillgänglighet.

För Hallands del finns en utmaning i att knyta länet närmre Göteborgs och västra Skånes
arbetsmarknader. Den norra delen, företrädesvis Kungsbacka och Varberg, har en hög
tillgänglighet till Göteborgsregionens arbetsmarknad, medan södra Halland har svaga
kopplingar till både västra Skånes och Göteborgsregionens arbetsmarknader. För att bli en
region med god tillgänglighet behövs en kollektivtrafik som bidrar till vidgade arbetsmarknader
genom goda möjligheter till arbetspendling med konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Därtill fordras att planeringen av kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering
behöver gå hand i hand.
Hur kollektivtrafiken ska ge sitt bidrag till att bygga större arbets- och studiemarknader, en mer
hållbar region och sist men inte minst skapa goda förutsättningar för ett fortsatt attraktivt
Halland utvecklas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet14. En väl utbyggd och robust
kollektivtrafik behövs för att Halland ska vara en del i en större funktionell region. För att
kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv är det nödvändigt att restiderna blir kortare.
12

Halland –bästa livsplatsen. Regionala utvecklingsstrategi 2005 – 2020. Regionstyrelsens ordförande februari 2005.
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Beslutad av Regionfullmäktige i oktober 2017.
14
Kollektivtrafik för en hållbar utveckling Halland 2035. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019. Beslutad av
Regionfullmäktige 2016-04-27.
13

Bakgrund Positionspapper för kollektivtrafik

2018-08-24
Sidan 10 (37)

Om restiden kortas till en timme kan hela sydvästra Sverige integreras i en funktionell region.
Det operativta och mer kortsiktiga målet för kollektivtrafiken i Halland är följaktligen att resandet
ska öka och vara attraktivt. Viktigt i det sammanhanget är också det som påpekas i programmet
att framtidens kollektivtrafikresenärer inte ska märka av länsgränserna varken på priset eller när
man betalar sin resa.
I norra Halland är det redan idag ett stort resande över länsgränsen, både med bil och
kollektivtrafik, beroende på att en allt större del av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad.
Runt 75 procent av alla hallänningar som reser över en länsgräns gör det norrut mot Göteborg. I
södra Halland är resandet över kommun- och länsgränser mindre. Mellan tio och femton
procent av de hallänningar som arbetspendlar reser över länsgränsen söderut varje dag.
Det finns en potential att skapa en gemensam arbetsmarknad och därmed öka utbytet mellan i
första hand Halmstad och Helsingborg. Resandet över länsgränserna mot Smålandslänen och
de sydöstra delarna av Västra Götaland (Boråsregionen) är betydligt mindre i omfattning än
resandet både söderut och framför allt norrut.
Den övergripande strategin för utveckling av kollektivtrafiken i Halland är koncentration till stråk
där förutsättningar för ökat resande är goda. De geografiska områden som klassas som
kollektivtrafikstråk kommer att trafikeras av en kollektivtrafik med tillräckligt utbud för att
tillgodose behovet av arbets- och studiependling.
Västkustbanan har högst prioritet i det halländska kollektivtrafiksystemet och är följaktligen även
klassat som ett mycket starkt kollektivtrafikstråk. Stråket bedöms även som det viktigaste för
Hallands fortsatta utveckling. Tågtrafiken på banan kommer även i framtiden att utgöra
stommen och all annan trafik ska i möjligaste mån anpassas till tågens ankomst och avgångar
på Västkustbanan. Banan måste ha tillräcklig kapacitet så att olika tågsystem kan trafikera på
ett robust och pålitligt sätt samtidigt som restiderna mellan orterna utmed banan bör minska och
turutbudet öka. Resandet bedöms fortsätta att öka såväl över länsgränsen mot norr som över
den mot söder.
Viskadalsstråket räknas som ett medelstarkt kollektivtrafikstråk. Tågtrafiken i stråket ska
fokusera på att möta resbehov för arbets- och studiependling mellan Borås och Varberg. I
dagsläget är det cirka fem procent (cirka 1 900 personer) av hallänningarna som reser över en
länsgräns som gör det mot Borås.
Utvecklingen av tågtrafiken i det medelstarka Markarydsstråket sker med utgångspunkt att
tillgodose resebehov för såväl arbets- och studiependling som för fjärresor som sker mer sällan
till nordöstra Skåne och västra Blekinge samt till städer utmed Södra stambanan.
Av övriga länsgränsöverskridande kollektivtrafik är tågtrafiken i det så kallade HNJ-stråket
(Halmstad – Nässjö järnväg) i huvudsak av inomregional karaktär med liten potential till
regionförstoring. Även för busstrafiken i stråket mot Ljungby/Växjö bedöms
utvecklingspotentialen som begränsad, mycket på grund av lång restid i kombination med
branschstrukturen i Halmstad och Ljungby. Dessutom finns det ingen mellanmarknad i form av
orter som skulle kunna ge ett tillskott till resandeunderlaget.
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3.3 Jönköpings län

Källa: RUS >>2025. Region Jönköpings län.

Den regionala
utvecklingsstrategin för
Region Jönköping pekar ut
vad som krävs för att
regionen ska bli
framgångsrik och växande
till år 202515. För Sveriges
sjätte största region sett till
folkmängd är RUS ett viktigt
underlag för
gränsöverskridande
samarbeten inom och utom
den egna administrativa
geografin. Kunskap och
kommunikationer anges som
de viktigaste
omvärldsutmaningarna. Det
geografiska läget mellan de
tre storstadsregionerna och
med närhet till
Linköping/Norrköping, Växjö,
Halmstad och Borås ställer
ökade krav på att utveckla
både interna och externa

kommunikationer.
Det långsiktiga målet är en snabbare, öppnare och smartare region. Gränsöverskridande
samarbete ses som en förutsättning för utveckling, både när det gäller geografi och verksamhet.
Med snabba, enkla och effektiva transporter kan människor och varor ofta och lätt ta sig från en
plats till en annan, inom regionen och över länsgränserna på ett miljömässigt hållbart sätt.
Två målområden och fyra huvudinriktningar har identifierats som de mest avgörande för
regionens fortsatta utveckling. Av de fyra huvudinriktningarna eller delstrategierna har en – En
global livsmiljö – koppling till gränsöverskridande kollektivtrafik. Regionaltåg och fjärrbusstrafik
spelar i nuläget en central roll för kommunikationerna med grannlänen och viktiga orter i
regionens omland. Regionaltåg pekas ut som särskilt viktiga för att koppla samman regionen
med grannlänen.
En effektiv kollektivtrafik som anpassas till resenärernas behov anges som en attraktivitetsfaktor
och viktig drivkraft för förändring. Värt notera är att en stödjande kollektivtrafik anges som en
nyckelfaktor för att utveckla satsningar på kultur och fritid som når hela regionen. Väl
fungerande och ekologiskt hållbara kommunikationer inom regionen och med angränsande län
lyfts fram som en av sju framgångsfaktorergenom att vidga de lokala arbetsmarknaderna och
därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor och kompetens för företag.
Utgångspunkten i det regionala trafikförsörjningsprogrammet16 är att kollektivtrafiken ska ses
som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda,

15
16

RUS. Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping >>2025. Fastställd av regionförbundets styrelse 2013-06-20.
Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings län. 2018-01-22. Dnr LJ 2012/1077.
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enkla och säkra resor. Den regionala kollektivtrafiken ska kunna erbjuda länets invånare goda
kommunikationer till och från orter inom regionen men också till angränsande regioner.
Programmet omfattar därför Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i
angränsande län eller regioner. Kollektivtrafiken ska på samma sätt som den binder samman
kommuncentra och regioncentra inom regionen även erbjuda motsvarande trafikutbud till
grannkommuner i angränsande regioner och dess region- och högskolecentra. Gemensam syn
på trafikutbud och samordning av biljett- och betalsystem lyfts fram som viktiga parametrar för
att nå dithän.
Fem mål avseende resande, kundnöjdhet, tillgänglighet/användbarhet, miljö/hållbart samhälle
och skattesubventionsgrad ska vara uppnådda till år 2025. De förväntas bland annat bidra till
större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt. Två av de fyra strategier som krävs för
att nå målen har direkt beröring med länsgränsöverskridande trafik.
Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som utgår från ett
tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir strukturbildande för
samhällsutvecklingen. En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till
kollektivtrafikstråk är en förutsättning för att få kortare restider och skapa en mer attraktiv
kollektivtrafik inte minst för resor över läns- och regiongränser.
Det starka sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet innebär att trafiken ska snabbas
upp där så är möjligt. Inriktningen är att utveckla de trafikstarka stråken och göra trafikutbudet
”Bäst för flest”. Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där den högsta nivån Storregionala stråk - har klart samband med gränsöverskridande trafik.
De storregionala stråken är resandestarka och passerar regiongräns. Strävan är att
åstadkomma likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom
Region Jönköpings län. Tågtrafiken förväntas dominera dessa stråk och kan kompletteras eller
där järnvägsspår saknas ersättas med busstrafik. För tågtrafiken ska planeringen utgå från en
restidskvot (dvs. restid jämfört med bil) om 0,8. Motsvarande restidskvot för direkt-/expressbuss
anges till 1,2.
Framgångsfaktorer är utöver det som nämnts tidigare är exempelvis snabbt och bekvämt, det
vill säga att trafiken byggs i starka stråk mellan befolkningstäta orter inom regionen respektive
till angränsande regioner med linjer som ger korta restider och hög turtäthet och binder samman
kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre
kvot eftersträvas vid längre resor.
Gränslöshet tas upp som en annan framgångsfaktor, med andra ord att trafiken planeras
kommun- och regiongränsöverskridande där kommuncentra liksom region- och/eller
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som motsvarande trafik inom
regionen. Regionen har en positiv inställning till ökad gränsöverskridande trafik under
förutsättning att vissa angivna kriterier uppfylls.
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3.4 Kalmar län
Kalmar län använder sig av målbilden ”Klimat att växa i” för sin senaste regionala
utvecklingsstrategi17. För att skapa ett klimat att växa i har fyra prioriterade utvecklingsområden
pekats ut varav ett – Hållbar samhällsplanering – har direkt samband med gränsöverskridande
kollektivtrafik. Ledordet är regionförstoring som förutsätter snabba transporter såväl inom länet
som över länsgränserna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom det generellt leder
till mindre klimat- och miljöpåverkan.
För att kunna konkurrera med bilresor
är korta restider och möjlighet att
använda restiden till arbete eller
studier avgörande. Som exempel hur
restiden med kollektivtrafik kan
minimeras anges att bostäder,
verksamheter och service lokaliseras i
anslutning till stationer och
knutpunkter. Utvecklingen i länet går
därmed mot större
arbetsmarknadsregioner, men arbete
bedöms återstå för att knyta ihop
arbetsmarknadsregioner över
länsgränserna.
En strategi för utvecklingsområdet
Hållbar samhällsplanering är att
åstadkomma korta restider med hög
punktlighet både för personer och för
gods. För en hållbar regionförstoring,
det ett vill säga större och mer
robusta arbetsmarknadsregioner,
behövs samverkan inom och utanför
länet och miljömässigt hållbara
lösningar.
Målet är att minska länets funktionella
regioner från fyra till två genom att
stärka sambanden såväl inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i våra
grannlän, vilket förutsätter korta och tidssäkra restider längs de stråk människor färdas mellan
hemmet, arbetet eller fritidsaktiviteter.
Källa: Klimat att växa i. RUS Kalmar län.

Principerna i RUSEN har därefter konkretiserats i dels en långsiktig kollektivtrafikstrategi18, dels
ett mer kortsiktigt regionalt trafikförsörjningsprogram19. Den gemensamma visionen för båda
programmen är att det år 2050 är nära till Sveriges solsida, uppställda restidsmål har nåtts och
kollektiva transporter utgör förstahandsalternativet för vardagsresandet bland länets invånare.
Båda dokumenten bygger vidare på de förslag till restidsmål som redovisades i en tidigare
systemanalys av Sydsveriges transportinfrastruktur20. De restidsmål för Kalmar till de tre
17

Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.
Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av landstingfullmäktige 2017-05-31.
19
Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-05-31.
20
Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utredning gjord av Ramböll på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge, Region
Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. 2015-06-29.
18
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storstadsområdena och till närliggande länscentra som redovisades i den rapporten har
utvecklats och kompletterats med motsvarande restidsmål för Oskarshamn och Västervik. Mål
har formulerats för två olika slutår - 2025 respektive 2050 – från utgångspunkten att det ska
vara möjligt att från var och en av de tre orterna i länet resa ut på morgonen, göra ett dagsverke
i någon av målorterna och därefter kunna återvända till hemorten
En viktig riktlinje är att utveckla trafiken i redovisade starka kollektivtrafikstråk, vilka i de flesta
fall har en av sina ändpunkter i en ort utanför länet. Följaktligen är pendlare över länsgräns
utpekad som en viktig målgrupp för att öka resandet. Förbindelser som är eller kan utvecklas till
starka stråk är bland andra nästintill samtliga järnvägslinjer samt länsgränsöverskridande
busstrafik med målpunkter i regionala kärnor och tillväxtmotorer.
För den södra delen av länet är inriktningen att förbättra nåbarheten till Kalmar samt från
Kalmar till Karlskrona och Växjö. Då det gäller interregionala resor är sträckan Kalmar – Växjö
(Alvesta) länets starkaste och viktigaste reserelation. Halvtimmestrafik och dubbelspår är viktiga
förbättringar på denna sträcka. På motsvarande sätt syftar trafikutvecklingen i den norra delen
av länet till att knyta samman de aktuella kommunerna inbördes men även ge bra nåbarhet till
regionala kärnor och tillväxtmotorer utanför länet.
I trafikförsörjningsprogrammet används ett sammanvägt mått för restid, turtäthet och antal byten
för att ange mål för nåbarheten eller den geografiska tillgängligheten dels till tillväxtmotorer och
regionala kärnor i och utanför Kalmar län, dels mellan orterna i länet till år 2025. För Kalmars
del bedöms uppsatta delmål för turtäthet möjliga att nå till samtliga övriga tillväxtmotorer i
Sydsverige medan delmålen för restid klaras i alla relationer utom de mot Östergötland.
För Västervik och Oskarshamn bedöms möjligheterna att nå målen som avsevärt sämre och då
inte minst delmålen för restid. Oskarshamn som är länets tredje största ort och utgör en regional
kärna har de längsta restiderna och de flesta bytena i de studerade reserelationerna. Länets
näst största stad Västervik, i likhet med Oskarshamn en regional kärna, har tillsammans med
Vimmerby och delar av Hultsfreds kommun i hög utsträckning Linköping som nav för sitt
resande.
För att i princip samtliga restidsmål till 2050 ska nås fordras betydande upprustning och
standardhöjning av främst järnvägsnätet både inom och utanför länets gränser men även av
väginfrastrukturen. En fortsatt utveckling av täta och snabba direktförbindelser i riktning mot
Malmö-/Köpenhamnsområdet är viktigt för hela den södra delen av Kalmar län. På motsvarande
sätt är kopplingen mot Jönköping/Linköping/Norrköping viktig för den norra delen av länet.
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3.5 Kronoberg
Den övergripande inriktningen av Region Kronobergs RUS21 framgår tydligt av titeln – Gröna
Kronoberg. Ambitionen är en hållbar utveckling i framkant - som Europas grönaste region. I
strategin slås fast vikten av goda kommunikationer ut till omlandet – särskilt i ett län med en
gles struktur likt Kronoberg. Länet har över tid haft en hög inpendling och ett positivt

Källa: Gröna Kronoberg 2025. RUS Region Kronoberg

pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga kommuner i länet gränsar till ett annat
län. Rörligheten inom Kronobergs län är relativt sett låg men ökande – inte minst mellan de
större arbetsmarknaderna i regionen och till andra regionala centrumstäder utanför länet.
Strategin är uppdelad i två målområden: ”Vi växer i hållbara och öppna livsmiljöer” och ”Vi växer
av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. Under det förstnämnda målområdet lyfts det
starka sambandet mellan boende, arbete och de stora transportstråken som finns i länet fram
som en utvecklingsmöjlighet. Den tydliga stråkstrukturen ger förutsättningar inte bara för bra
anknytningar mellan olika orter i länet utan dessutom till orter utanför länets gräns. Den starka
kopplingen kommer redan idag till uttryck genom en hög inpendling från andra län.
Koncentrationen av befolkningen runt de regionala stråken ger också möjligheter att planera en
effektiv kollektivtrafik som sammanbinder viktiga målpunkter såväl i som utanför länet.
I Kronobergs regionala trafikförsörjningsprogram22 omsätts de övergripande regionala
inriktningarna i mål och riktlinjer för kollektivtrafiken. Målbilden är en hållbar kollektivtrafik för
alla, vilken i sin tur delas upp i fyra målområden, där Tillgänglighet för hållbar regional
utveckling har en direkt bäring på gränsöverskridande trafik. Kollektivtrafiken anges som ett
viktigt verktyg för att stärka och knyta samman regionen men också som ett lika viktigt medel för
att kunna ta sig till angränsande regioner och viktiga noder i andra städer.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Kronoberg har tillsammans med angränsande
läns RKM i uppdrag att se till att resenären inte ska behöva påverkas av de administrativa
indelningarna. Utmaningen är att skapa en attraktiv kollektivtrafik som kan möjliggöra en
regionförstoring i Kronoberg. Det ska ske genom att bland annat restidskvoten mellan
21
22

Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län. Region Kronobergs fullmäktige beslut 2015-06-11.
Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2025. Antaget av Regionfullmäktige 2015-11-25, reviderad 2017-01-24.
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kollektivtrafik och bil i viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska,
resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala relationer
ska bli fler samt restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska.
Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till grannregionernas huvudorter är
en prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till
framförallt Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. Fördjupade
stråkanalyser för varje enskilt stråk i regionen behöver tas fram som underlag för åtgärder
samtidigt merparten av resurserna och satsningarna för kollektivtrafik föreslås bli riktade till för
Kronoberg viktiga strategiska stråk.
Ett av de strategiska valen gäller den gränsöverskridande trafiken. Det är lika viktigt att kunna ta
sig inom regionen som till angränsande regioner och viktiga noder i andra städer. De invånare
som bor på gränsen till andra regioner ska ha möjlighet att välja serviceutbudet som är närmast
boendeorten, även om det finns på andra sidan länsgränsen. Ambitionen är att inom ramen för
Sydtaxan fortsätta att förbättra samarbetet för att ytterligare förfina det gemensamma systemet
för länstränsöverskridande resor. Generellt är en nära samverkan med RKM i framförallt
Blekinge, Jönköping, Halland, Kalmar och Skåne är en avgörande faktor för att Kronoberg ska
nå framgång med att stärka redan starka reserelationer men också för att kunna skapa nya
resmöjligheter.
Andra strategiska val som har anknytning till gränsöverskridande trafik är att utvecklingen av
kollektivtrafiken ska utgå från ett resenärsperspektiv där det krävs att hela resan är
trafikslagsövergripande och sammanhängande så att resenären kan känna trygghet och få en
positiv upplevelse. Dessutom krävs en samordnad planering och en stark koppling mellan det
strategiska arbetet på den regionala nivån och kommunernas fysiska planering för att skapa en
attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik.
RUSEN Gröna Kronoberg påvisar värdet av att stärka stråkstrukturen i regionen. Ett stråk ska
ses som en del i ett större sammanhang där övrig samhällsplanering ingår. Stråken har
klassificerats utifrån pendlingsunderlag, kollektivtrafikens nuläge samt regional betydelse och
tillväxtpotential. Bland de fem klasserna finns:
 Starka interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader och tillsammans
med transportstråken och järnvägsnätet utgör huvudlinjenät,
 Svagare interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader som
sammanbinder större arbetsmarknader med varandra men där relationen mellan orterna
längs med dessa stråk idag är relativt sett svaga,
 Interregionala stråk mellan mindre orter.
En för regionerna i södra Sverige gemensam strategi kring utvecklad tågtrafik och vilka
konsekvenser detta medför efterlyses i programmet. Region Kronobergs inriktning är att fortsatt
utveckling av tågtrafiken ska ske i dagens starka stråk och med den uppehållsbild/tågstationer
som i dag finns i regionen. Snabbhet ska prioriteras i Öresundstågsystemet till för regionen
viktiga interregionala målpunkter, som residensstäderna i södra Sverige. Det poängteras att
detta inte får ske på bekostnad av tågtrafiken vid de mindre orternas tågstationer.
Det är likaså önskvärt att fortsätta utveckla Pågatågstrafiken på Markarydsbanan till den viktiga
interregionala målpunkten Halmstad. Där järnväg saknas utförs regional busstrafik till
kommunhuvudorter och regionala centra inom och utom länet.
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Region Kronoberg har även låtit utreda framtidens kollektivtrafik i östra delen av länet 23. Den
största resandeökningen och det bästa trafikekonomiska resultatet uppnås i alternativet med
samma trafikvolym som idag men där buss- och tågtrafik löper omlott i en taktfast tidtabell.
Störst beräkningsbara ekonomiska värdet ger alternativet med förkortad restid Växjö – Kalmar.
Det är samtidigt det rent företagsekonomiskt dyraste alternativet men effekten av den
åstadkomna regionförstoringen beräknas ge ett mycket större ekonomiskt värde än det ökade
företagsekonomiska underskottet.

23

Trivector Traffic. Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg. Rapport 2017:80, version 1.1
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3.6 Skåne
Skånes regionala utvecklingsstrategi24 pekar ut fem prioriterade ställningstaganden nämligen
att Skåne ska
 erbjuda framtidstro och livskvalitet,
 bli en stark hållbar tillväxtmotor,
 dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur,
 utveckla morgondagens välfärdstjänster,
 vara globalt attraktivt.
En del av målbilden för det öppna Skåne är samarbete över kommun-, läns-, och
nationsgränser. Det finns idag i princip två arbetsmarknadsregioner; Malmö/Lund/Helsingborg
och Hässleholm/Kristianstad; med en bristfällig rörlighet inom och mellan dessa.
Kännetecknande för Skåne är också en mycket större tätortstäthet än någon annan del av
Sverige, med korta avstånd och hög tillgänglighet.
Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Den flerkärniga
och täta ortstrukturen ger ett annat resemönster än andra storstadsregioner och traditionella
förorter saknas. Skånes åtta regionala kärnor – Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona,
Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg – spelar alla en viktig roll för Skånes utveckling.
Under ställningstagandet ”Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur” nämns att god
tillgänglighet med bra kommunikationer är grundläggande för att flerkärnighetens mångfald ska
kunna användas optimalt. En satsning på att utveckla kommunikationer, framförallt
kollektivtrafiken, ska bidra till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kulturoch fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor.
Delstrategier för området är bland annat att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne,
satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, utveckla möjligheten att bo och verka i
hela Skåne, utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt samt stärka det regionala samarbetet.
För den senare delstrategin anges explicit att Skåne i större utsträckning måste se
möjligheterna för utveckling genom samverkan utanför Skånes gränser och stärka samarbetet
med angränsande regioner.
I strategin för det flerkärniga Skåne25 kopplas riktlinjerna i det regionala utvecklingsarbetet
samman med kommunernas översiktsplanering. Inriktningen är att i samverkan mellan region
och kommuner planera för och utveckla ett regionalt perspektiv på fysisk planering. Den
långsiktiga målbilden är att Skåne utvecklats utifrån och dragit nytta av de styrkor som den
flerkärniga ortstrukturen innebär där olika orter kompletterar varandra och där hela Skåne lever.
Fem strategiområden har pekats ut för det flerkärniga Skåne:
 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga
ortstrukturen,
 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne,
 Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning,
 Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet,
 Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön

24

Det öppna Skåne 2030. Skånes utvecklingsstrategi. Beslutad av Regionfullmäktige 2014-06-17
Strategier för det flerkärniga Skåne. Strukturbild för Skåne. Beslutad av Regionstyrelsen 2013-10-10 och Kommunförbundet
Skåne 2013-12-16.
25
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För att nå målet om ett flerkärnigt Skåne är det av vikt att bland annat de regionala kärnorna
och särskilt tre tillväxtmotorerna – Malmö, Lund och Helsingsborg – driver utvecklingen och
agerar regionalt. De som står bakom strategin är dessutom överens om att kollektivtrafiken ska
vara strukturbildande för att andelen resor med bil ska kunna minska och andelen resor med
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik öka.
Grundstrukturen i det flerkärniga Skåne består av många självständiga orter, geografiskt
utspridda, och där resandet dem emellan sker med hållbara transportslag. Strävan är att Skåne
ska fungera som en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion utan märkbara administrativa
gränser med mycket god tillgänglighet med bäring på kollektivtrafik, inte minst mellan de
regionala kärnorna. Där inkluderas också närhet och kontakt till andra regioner och städer som
Köpenhamn, Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona.
Stärkta relationer med övriga delar av södra Sverige förs fram mot bakgrund av behovet om en
större kritisk massa och ökad konkurrens- och attraktionskraft. Det är betydelsefullt för Skåne
att ha en god samverkan och utvecklad relation både till orter, kommuner och regioner i norr
och nordost. Med gränsöverskridande lokala och regionala tågsystem bedöms det finnas
potential att utveckla interregionala samarbeten vidare.
Tankarna från den regionala utvecklingsstrategin och strukturbilden vad gäller behovet av
kommunikationer har utvecklats vidare i en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
205026. Strategin utgår från att transportsystemet behöver bli mer yteffektivt och hållbart, något
som innebär att fler kommer att behöva åka kollektivtrafik, cykla eller gå medan bilen ska ges
förutsättningar där den behövs. I strategin tydliggörs vägval, mål och prioriteringar för hur
infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett medel för att nå Skånes regionala
utvecklingsmål. Innehållet i strategin kommer att konkretiseras och fördjupas ytterligare i ett
antal andra dokument med olika fokus inom transportsystemet (se bild på nästa sida).
Strategin relaterar till FN:s globala mål om hållbar utveckling, EU:s klimatmål samt våra svenska
miljö-och klimatmål. Grundläggande för ett transportsystem som binder samman ett flerkärnigt
Skåne är att det måste vara enkelt att pendla in till tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna
med kollektivtrafik. Ett antal regionala stråk som ska binda samman Skånes regionala kärnor
och tillväxtmotorer med en robust och attraktiv kollektivtrafik, både på väg och järnväg, pekas
också ut i strategin. Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalet i de aktuella stråken. Det
framhålls som viktigt att pendlingstiden skall kunna användas som arbetstid, vilket ställer krav
på en mer tillförlitlig och komfortabel kollektivtrafik.
Där järnväg saknas arbetar Region Skåne med ett införande av ett regionalt superbusskoncept
som syftar till att kombinera fördelarna med spårburen trafik med konventionellt bussystem. Det
regionala superbusskonceptet har enligt det kartmaterial som redovisas i strategin målpunkter
norr om regiongränsen både efter E4 och riksväg 19.
Målet är att kollektivtrafik, gång och cykeltrafik samt biltrafik år 2050 har lika stor andel av
antalet (del)resor i regionen. Det innebär bland annat att nya bostäder och verksamheter
behöver lokaliseras till starka kollektivtrafik- och cykelstråk men också att kollektivtrafiken även
ska kunna användas i större utsträckning för fritids- och turismresor.

26

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne 2017.
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Källa: Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne.

För att nå det regionala målet om 40 procent marknadsandel för kollektivtrafiken presenteras
kraftfulla satsningar på den framtida tågtrafiken27. Goda och välfungerande tågförbindelser
27

Tågstrategiskt underlag för perioden 2020-2050. Koncernkontoret, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Skåne.
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mellan Skånes regionala kärnor, över nationsgränsen till Danmark och till grannregionerna är
viktiga för näringslivet och helt avgörande för en ökad integration av arbetsmarknaderna.
Enviktig utgångspunkt för tågstrategin har varit att uppnå symmetriska eller taktfasta tidtabeller,
det vill säga fasta minuttal för avgångstiderna. Det har positiva effekter i form av enkelhet för
passagerarna. Trafikeringen bygger dessutom på att turfrekvensen successivt kan öka, så att
attraktiviteten blir högre, med andra ord att först utveckla en grundläggande trafik med 60 eller
30 minuters intervall som därefter kompletteras med ytterligare avgångar.
Ett nytt tågsystem – System 3 – föreslås som är ett mer kapacitetsstarkt tågsystem som
komplement till dagens trafikeringsupplägg avsett att i första hand knyta samman Skånes
regionala kärnor i rusningstid med Kastrup och Köpenhamn. System 3 föreslås få upp till 50
procent fler sittplatser jämfört med det maximala antalet sittplatser på nuvarande Pågatåg och
Öresundståg.
Öresundstågstrafiken förutsätts även fortsättningsvis bli ryggraden i ett gränsöverskridande
tågsystem i Sydsverige med två avgångar i rusningstid mot vardera Halmstad, Karlskrona och
Växjö. Nuvarande Öresundståg kommer att behöva bytas ut till andra generationens tåg fram till
år 2035. Rekommendationen i rapporten är att även de kommande Öresundstågen blir ett
motorvagnståg och att de på samma sätt som idag har fri genomgång mellan de olika
motorvagnsenheterna.
Utöver Öresundstågen föreslås att tillväxtmotoren i angränsande regioner till år 2040 även
trafikeras med Pågatåg (Halmstad både via Ängelholm och Makaryd samt Karlshamn via
Kristianstad), Krösatåg (Växjö från Hässleholm) och System 3 (Växjö).
Omställningen till ett hållbart transportsystem rymmer emellertid inte bara investeringar i vägar,
järnvägar eller fordon. Minst lika viktigt är att påverka människors attityder och beteenden med i
syfte att förändra rese- och transportval. Samhällsvinsterna i Skåne med ett förändrat resande
till följd av förbättrad folkhälsa uppskattas till drygt fyra miljarder kronor årligen28. Skånes
mobilitetsplan beskriver hur påverkansåtgärder för attityd- och beteendeförändringar kan
komplettera utbudet av infrastruktur, kollektivtrafik och övriga mobilitetstjänster. Planens
ändamål är att öka andelen som går, cyklar och åker med kollektivtrafik.
Potentialen till förändring bedöms som stor. De tre vanligaste anledningarna till en resa är i
fallande ordning service, arbete och fritid, vilka tillsammans står för över 80 procent av alla
dagliga resor. Ungefär 30 procent av Skånes befolkning bor inom en 15 minuters cykelresa från
sitt arbete och omkring hälften kan ta sig till arbetet med cykeln på 30 minuter. Bland verktyg för
att öka ett hållbart resande nämns prova-på-kampanjer, styrmedel som kollektivtrafiktaxa och
parkeringsavgifter, paketering och ”nudging” för ”Hela Resan”.

28

Mobilitetsplan för Skåne. Region Skåne 2017.
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3.7 Sammanfattning och analys
Det är i första rummet viktigt poängtera att samtliga sex regioner i sina styrdokument både för
utvecklingen i stort och specifikt för kollektivtrafiken lyfter fram behovet av ökat resande över
administrativa gränser. I flera av de berörda regionernas trafikförsörjningsprogram finns också
uppställda restidsmål till viktiga platser som exempelvis tillväxtmotorer i grannlänen och
storstadsregioner. Ambitionerna för den regionöverskridande trafiken har förutsättningar att
utvecklas ytterligare i de olika trafikförsörjningsprogrammen genom en gemensam målbild för
hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med kollektivtrafik.
Kortare restider pekas ut av samtliga regioner som ett viktigt delmål, ensamt eller i kombination
med ökad turtäthet för att nå en önskad förstoring av arbetsmarkander och människors
rörlighet. Flera visar också på att resenären inte på något sätt ska märka av att en läns- eller
regiongräns passeras under resan. Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka, särskilt i
Kalmar och Kronobergs län vilka i dagsläget har en relativt låg marknadsandel sett i ett
nationellt perspektiv29.
Gemensam är också synen att insatser för att öka det regionala resandet i första hand bör ske i
de kollektivtrafikstråk där många reser idag och där förutsättningarna att öka resandet bedöms
som goda. Det innebär i praktiken att gemensamma satsningar som stimulerar till ökat resande
primärt kommer att riktas mot tågtrafiken. Här bör då följaktligen den regionala tågtrafik som
regionerna själva har inflytande över stå i fokus.
Samtliga regioner trycker även på behovet av att utveckla kollektivtrafikens roll som
strukturbildare för att åstadkomma en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Sydsverige. Här
behöver den fysiska planering på kommunal nivå interagera bättre med den planering av
transportinfrastruktur och kollektivtrafik som sker på regional nivå.

29

Sveriges Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser. Kollektivtrafik 2017.
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4.

Tre perspektiv på en gränsöverskridande sydsvensk
kollektivtrafik

Kollektivtrafiken förväntas fylla en funktion inom ett flertal samhällsområden; den förväntas vara
ett medel för tillväxt och utveckling, bidra till ökad rörlighet och tillgänglighet, bättre miljö- och
uthållighet och även ha en positiv inverkan på jämställdhet/jämlikhet30. Den ses i andra
sammanhang som ett instrument för en attraktiv stad, för att skapa en ökad livskvalité och för
att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem31. Trafikens strukturbildande inverkan på
planeringen av bostads- och verksamhetsområden är känd från storstadsområden men av allt
att döma på väg att sprida sig över landet32.
Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå har tillsammans med intentionerna i
förarbetet till den gällande kollektivtrafiklagstiftningen33 legat till grund för följande beskrivning av
kollektivtrafiken utifrån tre perspektiv:
 Resenären
 Trafikeringen
 Samhället

4.1 Resenärsperspektivet
Alla län i Sydsverige arbetar på olika sätt för att öka det kollektiva resandet i sin region, både
sett till antal resor och som andel av marknaden. År 2017 påbörjades ungefär 15 procent av alla
kollektivtrafikresor i landet i någon av de sex sydsvenska regionerna34. Ungefär hälften av alla
kollektivtrafikresor utgörs av resor till och från arbete eller skola. De som reser kollektivt cyklar
dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är också
nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren35.
För en resenär i en sydsvensk kontext är det vid sidan av traditionella krav om punktlighet och
pålitlighet, hög turtäthet, taktfast tidtabell, kort restid utan byten och bekväm resandemiljö även
av vikt att passagen av en läns- eller trafikorganisatörs gräns inte märks på priset av en resa.
Idag kan prissättningen skilja betydligt för avståndsmässigt lika långa resor inom ett respektive
mellan två län. I det senare fallet är skilda regelverk och syn på prissättningen en allvarlig
barriär för närmande och integration av arbetsmarknader på ömse sidor om en länsgräns.
Utgångspunkten måste vara att en gränspassage ska märkas lika lite vid köpet av färdbevis
som under själva resan.
Det är emellertid inte bara ekonomiska eller fysiska faktorer som kan utgöra barriärer för resor
över en länsgräns. Mentala barriärer kan vara minst lika betydelsefulla och uppstår när
människor avstår från att resa över vissa administrativa gränser36. Direkta personliga kontakter
är erfarenhetsmässigt ett ytterst verksamt medel för att riva den här men även andra typer av
barriärer. Ett ökat resande med en gränsöverskridande kollektivtrafik i Sydsverige skulle därför
kunna bidra till att den här typen av hinder övervinns.

30

Stjernborg V. & Mattisson. O. (2016). Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället – en dokumentstudie av övergripande kommunala
och regionala styrdokument. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, WP 2016:13.
31
Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting (2012). Kol-Trast: Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.
LTAB, Linköping.
32
Bjerkemo, S.-A. (2011). Nya vägar för kollektivtrafiken - En kunskapsöversikt. Kungliga Tekniska Högskolan,
Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, Stockholm.
33
Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag
34
Trafikanalys. Regional linjetrafik 2017.
35
Svensk kollektivtrafik, februari 2017. Årsrapport 2016 Kollektivtrafikbarometern.
36
WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017 .
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En annan viktig del är enkelhet, vilket inbegriper att det ska vara enkelt att hitta tidtabell, enkelt
att få daglig trafikinformation och enkelt att betala sin biljett. I ett storregionalt system ska det
bara finnas en kanal in för resenären med ansvar för resegaranti och information samt en
gemensam uppföljning och återkoppling till trafikföretaget. Biljettsamarbete mellan parterna i ett
trafiksystem är helt avgörande för framgång. Sydtaxan och det samarbete som finns för södra
Sverige är avgörande för att vinna kundernas förtroende. Detta samarbete måste fortsätta att
utvecklas för att möta framtidens krav på biljett- och betalsystem.
Restiderna i en gränsöverskridande sydsvensk kollektivtrafik blir långa jämfört med dem i
traditionell lokal och regional trafik. Det ställer krav på extra hög servicenivå såväl före, under
som efter själva resan. En stabil och säker digital uppkoppling under hela kedjan är en
grundförutsättning för att attrahera nya resenärsgrupper. Likaså är det gentemot resenären
viktigt att agera utifrån perspektivet ”Hela Resan”, det vill säga att även resan till avresestation
och från ankomststation vägs in i planeringen.
Jämfört med män sker en större andel av kvinnors resande med kollektivtrafik samt gång och
cykel medan män i större utsträckning reser med bil. Åtgärder som stärker kollektivtrafiken
förbättrar därför generellt sett kvinnors tillgänglighet till olika målpunkter mer än för män37.
Kollektivtrafiken ger genom att den erbjuder samma resandemöjlighet till alla oavsett härkomst
eller funktionsstatus ett icke föraktligt bidrag till jämlikheten i samhället.
Att kollektivtrafiksystemet görs tillgängligt för alla samhällsgrupper är viktigt för ett inkluderande
samhälle. Bytespunkternas service och funktion i det sammanhanget mycket viktiga. Där ska
resenären på kort tid inhämta rätt information, förflytta sig enkelt, känna sig trygg och säker och
ha tillgång till värdefull kringservice som parkeringsmöjligheter, toaletter, mat och andra
kommunikationer.

4.2 Trafikeringsperspektivet
För att möta behovet av ett ökat resande behövs flera överlagrade trafiksystem38 med delvis
olika trafikuppgifter som täcker hela södra Sverige. För närvarande finns fem offentligt
finansierade tågtrafiksystem i Sydsverige (bilaga 3). Det ställer stora krav på samsyn kring de
grundläggande delarna i trafiksystemet som restider, stoppbilder och turtäthet men ger en stor
potential för tillväxt och utveckling.
Detta beskrivs tydligast med trafiksystemet Öresundståg, vars övergripande struktur väger
tyngre än respektive regions. Trafikstruktur bygger på flera viktiga parametrar såsom snabbhet,
frekvens, regelbundenhet och kvalité för att kunderna ska attraheras av produkten. Direktresor
mellan tillväxtmotorer skapar trygghet för resenären.
Det finns en stor potential i möjligheten att bygga samman befintliga regionala trafiksystemen till
storregionala likt Öresundstågtrafiken. Snabba trafiksystem som går mellan tillväxtmotorerna
och har få uppehåll kan kompletteras av lokala och regionala trafiksystem som har generös
uppehållsbild och då också något längre restid. Det storregionala tågsystemet har prioritet före
de övriga. Tågmöten i det storregionala systemet kan företrädesvis ske på stationer med
resandeutbyte i avsikt att korta restiderna. Den här typen av fördelning mellan två parallella
tågsystem har påbörjats mellan Öresundstågen och Pågatågen där de går i samma trafikstråk.
Järnvägsnätet i Sydsverige bör i det här sammanhanget ha en särställning eftersom resor med
tåg kan vara dubbelt så snabba som resor på väg. De utgör därmed en slags grundstruktur för
37
38

WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017 .
Med överlagrade trafiksystem menas trafik som bedrivs i parallella system men som fullt ut kompletterar varandra.
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det kollektiva resandet. Järnvägarnas läge och kvalitet har därför stor betydelse för det
upplevda avståndet mellan olika platser liksom orters utveckling och tillväxtmöjligheter. Bus
Rapid Transit (BRT eller ”Regionalt superbusskoncept”) kan i delar av systemet utgöra ett
komplement till järnvägarna. En studie med förslag på etablering av ett regionalt
superbuskoncept mellan orter i Smålandslänen som saknar anslutande tågtrafik har nyligen
presenterats39.
Medellängden för tågresor skiljer sig något mellan de sex länen i Sydsverige. Hallänningar och
blekingar är de som reser längst (58 km/resa som medelvärde 2015-2017) medan skåningarna
överlag har den kortaste reslängden (41 km/resa som medelvärde 2015-2017)40. Det kan
jämföras med en förväntad reslängd kring 100 km/resa eller mer i en storregional kollektivtrafik.
En gemensam målbild för den regionöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige lägger grunden
för en gemensam storregional kollektivtrafik41. Den storregionala trafiken utgör ett viktigt
komplement till den regionala och lokala kollektivtrafiken för vardagsresande som bedrivs inom
en eller mellan två regioner/län och som beslutas i en region-/länskontext. För de största
pendlingsstråken över länsgränserna är det i nuläget inte infrastruktur som är den största
bristen utan i första hand prissättning och i andra hand trafikutbudet.
Den storregionala trafiken ska skiljas från den interregionala kollektivtrafiken som har till syfte
att binda samman olika delar av landet. Ett exempel är Sverigeförhandlingen som pågick under
perioden 2014–2017 och som bland annat inkluderade att förhandla om en finansiering av
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö och om åtgärder som förbättrar
tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i
storstadsregionerna42.

4.3 Samhällsperspektivet
Kollektivtrafiken i Sydsverige bör utvecklas på ett sätt som står i överensstämmelse med de
övergripande samhällsmålen för transportförsörjningen samtidigt som de regionala
målsättningarna beaktas. Som framgått av kapitel 3 betonas vikten av större
arbetsmarknadsregioner för att öka tillväxten och säkra kompetensbehovet i de regionala
utvecklingsstrategierna för samtliga regioner/län som ingår i Regionsamverkan Sydsverige.
Kollektivtrafiken kan rätt utformad vara ett bra medel för att åstadkomma regionförstoring både
för arbete och studier samt medverka till en bättre försörjning av kunskap och kompetens inom
näringslivet. En utvecklad storregional kollektivtrafik för Sydsverige kan tillsammans med väl
fungerande lokal och regional kollektivtrafik bidrar till att klara klimat- och miljömålen. Utvecklad
storregional kollektivtrafik bidrar också till ökad jämlikhet, där grupper utan tillgång till bil eller
utan körkort ges förbättrade möjligheter att resa. Sammantaget kan en sådan trafik främja en
samhällsutveckling mot en alltmer hållbar riktning.
OECD pekade i en rapport 2012 ut några utgångspunkter och utmaningar för en positiv
utveckling av Småland – Öland - Blekinge43. Goda interna och externa transport- och
kommunikationsförbindelser lyfts där fram som en av sex grundförutsättningar. OECD tryckte
39

Per Ålind för Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings
län och Region Kronoberg. Krösabussen. Ta plats i en kollektivtrafikdriven samhällsutveckling! Förstudie av ett regionalt
superbusskoncept för Smålandslänen. 2018-04-18.
40
Trafikanalys. Trafikanalys. Regional linjetrafik 2015, 2016 och 2017.
41
Med storregional kollektivtrafik menas i detta sammanhang den sammanlagda bilden av de ingående regionernas
regionöverskridande resor.
42
Slutrapport från Sverigeförhandlingen. Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge. SOU 2017:107
43
OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012.
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vidare på att restiden både på landsväg och med tåg mellan de större städerna/noderna och de
omgivande mindre kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i Småland-Blekinge
samt mellan dem och storstadsområden som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg var mycket
långa. Behovet av att stärka de interna förbindelserna genom förbättringar av infrastrukturen
och med strategiska förbindelser var enligt OECD uppenbart.
Vid samma tidpunkt gjorde OECD en motsvarande analys för Skånes del44. Skånes styrkor
konstaterades ligga bland annat i dess centrala geografiska placering, flera starka
utbildningssäten och hög innovationskraft. Men inte heller Skåne saknade utmaningar då det
gäller infrastrukturen. Många privata företag har pekat på svårigheten att rekrytera personal
utanför arbetsplatsens närområde och skulle vilja se fler förbindelser mellan Skånes olika delar,
för att på så vis skapa en större och mer effektiv arbetsmarknad. Bättre tillgänglighet i
kombination med en förbättrad entreprenörs- och boendemiljö förväntas kunna ge stor utdelning
för regionen.
Västsverige, bestående av Västra Götaland, Halland och Skåne, tillsammans med delar av
45
södra Norge har också uppmärksammats nyligen i en rapport av OECD . I den studien
understryks möjligheten att med transporter binda samman arbetsmarknad, kultur och väl
fungerande infrastruktur i hela västra Skandinavien för att stärka tillväxt och utveckling.
Kollektivtrafik och infrastruktur är
beroende av varandra.
Kollektivtrafiken är viktig där
människor reser mest för att
frigöra kapacitet på vägar och för
att minska klimatavtrycket från
varje enskild resenär. En god
kollektivtrafik bidrar också till att
utveckla såväl näringslivet som
attraktionskraften för en ort.
Vid en utvärdering av
kollektivtrafikbranschens
fördubblingsmål framhölls som
första punkt vikten av att
kollektivtrafiken behöver få en
central roll i den kommunala
bebyggelseplaneringen och en
mer normerande status i övriga
samhällsbyggnadsprocesser46.
Kollektivtrafiken i Sverige bedöms
Källa: http://www.exempelbanken.se/examples/3187; 2018-06-30
skapa samhällsnytta
motsvarande mer än 14 miljarder
kronor varje år47. Restidsnyttan (värdet av bland annat korta restider, hög turtäthet och korta
eller avsaknad av väntetider) för resenären utgör den största posten och har i samma studie
uppskattats till drygt 6,5 miljarder kronor.

44

OECD Territorial Review, Skåne 2012
OECD Territorial Reviews, The Megaregion of Western Scandinavia 2018
46
Färdplan – kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling. Svensk kollektivtrafik & K2, Kunskap och kompetens för attraktiv
kollektivtrafik, 2013.
45
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5.

Utgångspunkter för en storregional kollektivtrafik i
Sydsverige

Kollektivtrafiken medverkar bland annat till att göra det enkelt för människor att ta sig mellan
hemmet och arbetsplatsen. På det sättet kan kollektivtrafiken bidra till en bättre matchning
mellan den kompetens som en arbetsgivare efterfrågar och den kompetens och erfarenhet som
människor erbjuder. Den här ”matchningseffekten” är särskilt märkbar i storstadsområden där
behovet av spetskompetens generellt är som störst. Att snabbt kunna resa mellan Sydsveriges
tillväxtmotorer och de tre storstadsregionerna är därför av största vikt.
Den svenska marknaden för kollektivtrafik har av hävd delats in i två huvudsakliga segment48:
 Korta resor till och från arbete, skola, service, inköp och fritidsändamål där merparten
görs regelbundet till vardags. Denna kollektivtrafik kallas i Sverige traditionellt för lokal
eller regional.
 Längre resor som domineras av färder som görs i tjänsten eller sällanresor på fritiden.
Inom detta marknadssegment finns förutom tåg och buss även flyget som ett alternativ
för vissa resor. Detta marknadssegment har av tradition benämnts interregional
kollektivtrafik.
En utvecklingstrend i dagens samhälle är att vissa yrkeskategorier och då främst de med en
specialiserad arbetsmarknad inte behöver arbetspendla varje dag. Även inom den
eftergymnasiala utbildningen är det idag relativt vanligt med kurser som bedrivs på deltid
och/eller distans och där den studerande inte behöver besöka själva kursorten regelbundet. Här
har den digitala teknikutvecklingen gjort det möjligt att arbeta eller studera vissa dagar på
hemorten.
För den här gruppen torde restid i princip vara detsamma som arbetstid så länge som
digitaliseringen erbjuder stabil och snabb uppkoppling för mobil och dator. Även gruppen
tjänsteresenärer kan räknas till den här kategorin av ökande restyper som samtidigt är mindre
restidskänsliga. Det kan vara rimligt att som en första ansats sätta 2 timmar som övre gräns för
den här typen av resor.
Den här gruppen, vars yrkesmässiga aktionsradie omfattar södra Sverige, skulle kunna bli den
som agerar spjutspets när det gäller att initiera en ökad sammanvävning av de existerande
arbetsmarknaderna i Sydsverige. Om hypotesen stämmer borde den här gruppen vara
högintressant för ett nytt kollektivtrafiksegment – en storregional gränsöverskridande trafik för
arbets- och studiependling. För den enskilde individen ökar nåbarheten till ett större antal
arbetsplatser medan en arbetsgivare i sektorn får tillgång till ett större utbud av kompetens.
En storregional kollektivtrafik måste för att nå uppsatta mål utvecklas i samklang med den
interregionala trafiken. För att åstadkomma funktionella lösningar är det nödvändigt med en
helhetssyn där ledstjärnan är optimal samverkan mellan olika trafiksystem. Mot den bakgrunden
är en fortsatt utbyggnad av höghastighetsjärnvägar av stor betydelse för utvecklingen av
kollektivtrafiken i Sydsverige.
Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik i kraft49. Lagen omfattar
regional kollektivtrafik definierad som ”sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller, om
den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose
47
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resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt
faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”.
Enligt kollektivtrafiklagen ska RKM regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för
den regionala kollektivtrafiken. I programmet ska varje region/län redovisa hur man avser att
bedriva och utveckla kollektivtrafiken för så kallat vardagsresande inom sitt
verksamhetsområde. En sammanfattning av aktuella program för vart och ett av de sex
sydsvenska länen har redovisats i kapitel 3.
En storregional kollektivtrafik kan utvecklas genom fortsatt och stegvist utbyggt samarbete på
nuvarande premisser. Det finns skäl, inte minst vad gäller att säkra deltagande från alla berörda
aktörer och få hög genomlysning av arbetsprocessen, som talar för att i stället bedriva arbetet i
riktning mot en gemensam skrivning för samtliga trafikförsörjningsprogram. En sådan
gemensam del skulle självfallet enbart behandla den ömsesidiga storregionala kollektivtrafiken.

5.1 Förslag på gemensam målbild
De föregående avsnitten ger en bakgrund till uppdraget och beskriver också en ansats för det
fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam målbild för de regionöverskridande resorna.
Förslaget till målbild för kollektivtrafiken i Sydsverige ska ha fokus på utvecklingen av den
kollektivtrafik som är möjlig att påverka på regional och storregional nivå inom ramen för
nuvarande transportinfrastruktur. För relationen Malmö – Lund – Kristianstad har dock de
restidsvinster som en höghastighetsjärnväg skulle innebära använts vid framtagandet av
restidsmålen.
Uppdraget satte 2050 som målår för arbetet. Det
har justerats tio år närmare i tiden för att inte
komplicera relationen till en eventuell framtida
höghastighetsjärnväg genom södra Sverige. En
annan anledning till förändringen är att få målåret
att stämma bättre överens tidsmässigt med den
tidshorisont för genomförande som är satt i
gällande utvecklingsstrategier och
trafikförsörjningsprogram på regional nivå.

Restider med kollektivtrafik 2018.

50

Arbetsgruppen har varit enig i att målbilden bör
utgå från tillväxtmotorerna och behovet av att
koppla dem samman med en funktionell
gränsöverskridande kollektivtrafik. Vidare måste
en målbild kopplas till och komplettera de
ställningstaganden som RSS gjort i det tidigare
positionspapperet för infrastruktur och transport50.
Restiden har utifrån den analysen och den som
redovisas i denna rapport bedömts vara den mest
centrala parametern för en gemensam målbild.

Regionsamverkan Sydsverige. 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur och transport.
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Samtidigt är det viktigt påpeka att restider är en av flera parametrar som kan användas för att
formulera adekvata mål. Turtäthet, direktförbindelser utan byten och anslutningsmöjligheter är
exempel på andra faktorer som är av stor vikt för kollektivtrafikens möjlighet att bidra till
utveckling och ökad tillväxt i Sydsverige. För att kunna väga in även dessa förhållanden krävs
fördjupade analyser som inte varit möjliga att genomföra inom ramen för detta uppdrag.
Gemensamma
restidsmål har
bedömts som en
lämplig startpunkt för
ett sådant utvecklat
sydsvenskt samarbete
som tar hänsyn till fler
dimensioner avresan
och upplevelsen av
densamma.
I kartan på denna sida
redovisas förslag till
restidsmål för den
storregionala
kollektivtrafiken till år
2040. Restidsmålen
uttrycker en ambition
avseende restid
mellan
tillväxtmotorerna som
ska möjliggöra den
funktionella
arbetspendling på
veckonivå som
beskrivits i inledningen
till detta kapitel.
Målen har hämtats
från regionala källor
Restider med storregional kollektivtrafik 2040.
(se bilaga 4) och
51.
bygger för fyra av länen vidare på en tidigare genomförd studie I den studien bedömdes
restidsmålen kunna bidra verksamt till regionförstoring och breddad arbetsmarknad.

51

WSP. Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur - Geografisk utvidgning av kartmaterial, 2015-12-03
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Bilden till vänster visar den beräknade
restidsförkortningen mellan 2018 och
2040 när förslagen till restidsmål är
uppnådda. En förutsättning för den
redovisade restidsvinsten är att de objekt
som tidigare redovisats i en gemensam
sydsvensk prioritering har realiserats52. En
annan att objekt som därutöver prioriterats
i länens regionala transportplaner och
berör de aktuella stråken har genomförts.
I bilden längre ned till vänster redovisas
restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil
för år 2040. När restidskvoten är 1 tar
resan med bil respektive kollektivtrafik lika
lång tid. I de fall kvoten är under 1 går
resan med kollektivtrafik fortare än
samma resa med bil. En restidskvot på
exempelvis 0,5 innebär att resan med
kollektivtrafik går dubbelt så snabbt som
samma resa med bil. Omvänt går bilresan
snabbare när restidskvoten ligger över ett.
I samtliga stråk med restidskvot under
1,det vill säga där resan med kollektivtrafik
går snabbare än samma resa med bil, är
förutsättningen att kollektivtrafikresan sker
med tåg. Det visar med önskvärd tydlighet
den oomkullrunkliga betydelse järnväg
och tåg med modern standard har för att
åstadkomma regionförstoring.

52

Regionsamverkan Sydsverige. 2017. Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
Sverige”.
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5.2 Sammanvägning av effekten av den föreslagna gemensamma målbilden

I en nu tio år gammal regional systemanalys av
transportinfrastrukturen i östra Götaland53
redovisades en gemensam bild över
utvecklingsriktningar för att nå det gemensamma
målet om regionförstoring (se kartbild till vänster).
Rapporten betonade vidare vikten av att inte låsa sig
tankemässigt till nationella prognoser över
avgränsningen av framtida funktionella regioner.
Framtida utvecklingsområden ska enligt rapporten i
stället betraktas som mer eller mindre tydligt
avgränsade områden där funktionella samband
utvecklas fortlöpande.

Källa: WSP. 2008. Regional systemanalys för
transportinfrastrukturen i östra Götaland

Ett försök har gjorts att göra en liknande
sammanvägning av läget i de sex sydsvenska
länen/regionerna år 2040 när den föreslagna
målbilden har realiserats. Utgångspunkten är de
regionala tillväxtmotorerna och hur långt deras
omland kommer att sträcka sig med en timmas restid.
Restidslinjerna (isokroner) för
Hallands och Skånes tillväxtmotorer
uppvisar en betydande successiv
överlappning, vilket innebär att flera
områdesavgränsningar är möjliga att
göra. Valet blev i det fallet att
redovisa utifrån ett halländskt
respektive ett skånskt geografiskt
perspektiv.
Sydöstra Sverige, där restiden
mellan de tre tillväxtmotorerna
sinsemellan enligt målbilden kommer
att vara en timma eller mindre år
2040, har avgränsats inom en och
samma restidsisokron.

Resultatet framgår av kartbilden till
vänster. De områden som
avgränsades 2008 kommer att ha
vidgats till år 2040 samtidigt som
antalet har minskat. Sammantaget
kommer en överväldigande majoritet
av Sydsveriges invånare att om drygt
30 år ha högst en timmas restid med kollektivtrafiken till närmaste större stad (tillväxtmotor).

53

WSP. Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland. Slutredovisning 30 september 2008.
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Det bör återigen påpekas att det bara är tillväxtmotorer belägna inom RSS verksamhetsområde
som använts i denna analys. Det innebär bland annat att den norra delen av Kalmar län, där
Linköping/Norrköping är närmaste tillväxtmotor, saknar avgränsning i den uppdaterade
kartbilden. Om även tillväxtmotorer utanför Sydsverige tas med i analysen kommer i princip alla
boende inom området att år 2040 kunna nå en större ort inom en timma med kollektiva
färdmedel.
Under förutsättning att de föreslagna restidsmålen uppnås kommer den preliminära ansatsen
om högst två timmars restid mellan varje par av tillväxtmotorer också vara möjlig att nå för
flertalet av de aktuella förbindelserna. Undantagen är dels några öst-/västliga relationer som
exempelvis Halmstad – Kalmar och Varberg – Växjö, dels några av sambanden från Jönköping
och söderut.
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6.

Fortsatta vägar till en storregional kollektivtrafik

En gemensam målbild bör på samma sätt som gjorts för transportinfrastrukturen omsättas i en
för RSS gemensam prioritering. Under arbetet med detta dokument har ett antal frågor kommit
upp som bör behandlas i ett sådant andra steg.


Gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk!
Överenskommelse inom RSS vad gäller samsyn i prioritering av nödvändiga
standardhöjningar i transportinfrastrukturen. Nästa steg efter restidsmålen bör vara att
nå enighet om utbud och turtäthet. Inriktningen vad gäller restider och turtätheter för den
storregionala trafiken läggs fast i en gemensam text som infogas i samtliga
trafikförsörjningsprogram.



Kom i mål med översynen av prissättningen!
Gemensamt biljettprissystem som inte missgynnar resande över de befintliga
länsgränserna. Priset för en resa av en viss längd ska vara detsamma oavsett om en
länsgräns korsas eller inte. Inledningsvis under en övergångsperiod kan intäktsbortfall
för en part behöva kompenseras.



Satsa på att eliminera mentala barriärer!
En gemensam identitet i marknadsföring av den nya storregionala trafiken kan vara ett
sätt att bryta ned mentala barriärer. Kan detta lösas inom ramen för befintliga strukturer
eller behövs en gemensam trafikorganisatör likt Öresundståg AB för den storregionala
trafiken?



Bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta!
En av utgångspunkterna för denna studie har varit att beskriva en trafik som skulle
kunna bidra till en funktionell regionförstoring i Sydsverige. Nästa led bör vara att
analysera samhällsnyttan med den föreslagna trafiken. En del i det arbetet är att försöka
hitta gemensamma nyckeltal. Samtidigt fångas inte en förbättrad tillgänglighet för
arbetsresor inom en högspecialiserad arbetsmarknad in av gängse samhällsekonomiska
analyser54.

Det hittillsvarande arbetet har i princip följt de två inledande stegen i nedanstående modell
presenterad av Svensk Kollektivtrafik55. Det fortsatta arbetet kan förslagsvis fortsätta att följa
modellen.

Schematisk illustration över en stegvis process mot funktionellt regionövergripande
samarbete kring kollektivtrafiken (WSP 2016)

54
55

Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. Fördubblingsprojektet. Stockholm 2011.
WSP. Kollektivtrafik för funktionella storregioner. Fallstudie för Smålands-Östergötlandsregionen. 2016-07-01.
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7.

Bilagor

Bilaga 1

Definitioner av regionala kärnor och tillväxtmotorer
Regional kärna
För att en ort ska räknas som regional kärna i Skåne krävs att orten har minst 14 000 invånare,
att orten har ett positivt pendlingsnetto samt att kommunen har en branschbredd med över 200
branscher.
Vid beräkning av regionala kärnor för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har Ramböll utgått
från befolkningsmängden i varje läns centralorter. Med centralort avser vi centralorten i
respektive kommun. 12 av 33 centralorter i Skåne har en befolkning som överstiger 14 000,
vilket motsvarar 36 procent av samtliga centralorter. För övriga län har det bedömts vara rimligt
att peka ut en lika stor andel av centralorterna som regionala kärnor, då befolkningsmängder
och funktioner är annorlunda.
I den här rapporten har utgångspunkten varit att behandla alla orter utifrån samma premisser,
vilket gjort att Rambölls avgränsning använts för klassning av tillväxtmotorer. Det innebär att
indelningen för Skånes del avviker från den klassning som normalt används i det regionala
planeringsarbetet. Följden blir att Kristianstad i den här rapporten räknas som en regional
tillväxtmotor medan Hässleholm räknas som en regional kärna med koppling till tillväxtmotorn
Kristianstad.
Tillväxtmotor
Tillväxtmotorer definieras som de regionala kärnor som har en starkare befolknings- och
sysselsättningstillväxt än genomsnittet i regionen, vilket ger spridningseffekter och skapar
tillväxt för omlandet.
Vid beräkning av tillväxtmotorer utgick Ramböll från kommunernas tillväxt mellan 2003 och
2013. Den genomsnittliga tillväxten av befolkning respektive sysselsättning i sydregionen 20032013 uppgick till 3 respektive 6 procent.
Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. 2015-06-29.
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Bilaga 2

Förteckning över genomförda samråd
Uppdraget har varit förenat med en omfattande dialog- och förankringsprocess som inkluderat
följande steg:
2017











2018







Uppdrag från Kollektivtrafikutskottet, 26 jan
Förtydligande av uppdrag från RSS, 16 feb
Samråd med Kollektivtrafikmyndigheterna, 18 april
Delredovisning för Kollektivtrafikutskottet, 26 juni
Samråd med Kollektivtrafikmyndigheterna, 25 augusti
Avstämning med arbetsgruppen (Direktörsgruppen), 28-29 augusti
Avstämning med Kollektivtrafikutskottet, 5 sep
Delredovisning för RSS, 20 sep
Redovisning för Kollektivtrafikutskottet, 26 sep
Förankring med Kollektivtrafikmyndigheterna, 25 okt
Rapport till Kollektivtrafikutskottet, 6 dec

Arbetsmöte med Kollektivtrafikutskottet och Infrastrukturutskottet, 5 feb
Förankring trafikutskott, infrastrukturutskott, trafikdirektörerna och RKM, 19 april
Remiss tjänstemän trafik-, infrastrukturutskott och myndigheterna, 24 april
Avstämning med Kollektivtrafikutskottet och Infrastrukturutskottet, 7 maj
Redovisning RSS, 17-18 maj
Remiss hos RKM i länen 16 juli – 6 augusti
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Bilaga 3

Länkar till offentligt finansierade tågtrafiksystem i Sydsverige
Krösatåg
http://www.krosatagen.se/; 2018-07-12
Kustpilen
https://www.klt.se/Reseinfo/Fardsatt/Kustpilen/; 2018-07-12
Pågatåg
https://www.skanetrafiken.se/; https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bra-attveta/tag/: 2018-07-12
Västtåg
https://www.vasttrafik.se/; 2018-08-09
Öresundståg
https://www.oresundstag.se/; 2018-07-12
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Bilaga 4

Källförteckning till använda restidsmål
Blekinge
* Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019. Version B, beslutad av Regionstyrelsen
2016-03-16. Dnr 503-66-2014.
Halland
* Bedömning RKM juni 2018.
Jönköpings län
* Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings län. 2018-01-22. Dnr LJ 2012/1077
(restidskvoter).
Kalmar län
* Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av
landstingfullmäktige 2017-05-31.
* Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-0531.
Kronoberg
* Bedömning RKM juni - juli 2018.
Skåne
* Region Skåne och Sverigeförhandlingen. Diarienummer 1500318. (Malmö – Lund och LundKristianstad)
* Sweco. Underlagsrapport tågstrategi 2050. Underlag till en tågstrategi 2050 för Region Skåne
med fördjupande analyser 2023, 2035 och 2050, förslag till trafikupplägg och fordonsanalys.
Uppdragsnummer: 7001800000. 2017-02-01. (Helsingsborg – Halmstad)
* Trivector Traffic för Pågatåg Nordost 2.0. Markarydsbanan. Trafikeringsupplägg. December
2017.(Kristianstad – Halmstad)
* Tyréns Ab för Region Skåne, Trafikverket, Helsingsborgs stad, Hässleholms kommun och
Kristianstad kommun. Åtgärdsvalsstudie Skånebanan. Slutversion 2015-10-02. (Helsingborg –
Kristianstad).
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 158

Positionspapper för Sydsveriges
kollektivtrafik (18RGK1142)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
Sydsveriges kollektivtrafik.
Sammanfattning

Ett förslag till gemensamt positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik har tagits fram.
Framtagandet har skett inom arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik inom
Regionsamverkan Sydsverige. Arbetet har pågått sedan 2017 och syftet har varit att ta
fram ett positionspapper för att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till
gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.
Styrelsen för regionsamverkan antog på mötet den 5 maj ett slutligt förslag på
positionspapper för kollektivtrafik, ”Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige”.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan verksamheterna i Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt
Region Skåne. I de sex regionerna bor 2,7 miljoner invånare eller 26 % av Sveriges
befolkning vilket gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med och en
röst att lyssna till. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den
korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Positionspapper finns
sedan tidigare inom infrastruktur, kultur samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning
och nu kommer även positionspapperet för kollektivtrafik. Sedan 2019 ingår
kollektivtrafikutskottet och infrastrukturutskottet i ett gemensamt utskott: Utskottet för
infrastruktur och kollektivtrafik.
Positionspapperet uttalar ambitionen att kollektivtrafiken i Sydsverige ska:


Vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor
(resenärsperspektivet)



Knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras samspel
med sitt omland (trafikperspektivet)



I de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med bil
(samhällsperspektivet)

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

Till positionspapperet finns ett framtaget underlagsmaterial, vilket ger bakgrund och
fakta. Positionspapperet för kollektivtrafik kommer att följas upp av en aktivitets- och
handlingsplan.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
Sydsveriges kollektivtrafik.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för den sydsvenska
kollektivtrafiken
 RSS Positionspapper kollektivtrafik
 Underlag till positionspapper kollektivtrafik

Paragrafen är justerad

