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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.
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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.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK54
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-05-22

Regionfullmäktige

Förslag till Budget Region Kronoberg 2020 med planår
2021-2022

Ordförandes förslag till beslut
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 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.

Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK54
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-05-22

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Förslag till Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 (Alliansen)

Sida 2 av 2

d

BUDGET 2020
MED FLERÅRSPLAN 2021-2022

0

Innehållsförteckning
Kronoberg - Småländsk klurighet, Nytänkande och Handlingskraft ....................................2
Ett gott liv i ett livskraftigt län............................................................................................4
Hälso- och sjukvård samt tandvård ..................................................................................6
Sveriges bästa vårdcentraler

6

Sveriges bästa sjukhus

6

Sveriges bästa tandvård

7

Uppdrag

7

Mål och mätetal

8

Digitalisering .....................................................................................................................11
Ökad effekt av digitaliseringens möjligheter

11

Uppdrag

11

Kollektivtrafik ....................................................................................................................12
Sveriges bästa kollektivtrafik

13

Uppdrag

13

Mål och mätetal

14

Regional utveckling och kultur........................................................................................17
Sveriges bästa tillväxt

17

Uppdrag

18

Mål och mätetal

19

Medarbetare.......................................................................................................................21
Sveriges bästa arbetsplats

21

Uppdrag

22

Mål och mätetal

22

Ekonomi.............................................................................................................................24
En hållbar ekonomi

24

Uppdrag

24

Mål och mätetal

25

Driftsramar per nämnd

29

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård

31

Investeringsram

32

BILAGOR

34

Omvärldsanalys

34

Hållbar utveckling i Region Kronoberg

36

FoUU - en samlad organisation för forskning, utveckling och utbildning

38

1

KRONOBERG - SMÅLÄNDSK KLURIGHET,
NYTÄNKANDE OCH HANDLINGSKRAFT
Vi vill vara med och skapa ett Kronoberg i framkant. Basen i vår regions utveckling och för vår välfärd
är den småländska företagarandan. För oss är invånarnas upplevelse viktig. Vi vill med omtanke, helhet
och kvalitet värna våra invånare och ge bästa möjliga service.
Med tanke på demografi och skatteprognoser måste vi minska ökningstakten av våra kostnader.
Detta arbete måste ske dels på politisk nivå men vi behöver hjälp av våra medarbetare som arbetar i
verksamheten. Varje enhet måste se över sin verksamhet för att se hur vi kan öka produktiviteten i hela
regionen.
För att lyckas med detta måste vi överföra vård till den Nära vården och använda digitaliseringens
möjligheter. Arbetet med att överföra resurser till den nära vården pågår, vi behöver nu bli mer
konkreta i detta arbete. Digitalisering ska ske smart och prioriterat, det är viktigt att digitaliseringen ökar
kvalitén och förenklar arbetet.
Region Kronoberg tog under hösten 2018 fram en fastighetsutvecklingsplan för Centrallasarettet i
Växjö. Då aktualiserades alternativet att bygga ett nytt sjukhus på annan plats. Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutade i januari att ta fram ett underlag med två alternativ till beslut, dels att vara kvar
på CLV och dels att bygga på ny plats.
Regionstyrelsen har enhälligt beslutat föreslå regionfullmäktige att besluta bygga ett nytt sjukhus i
Räppe och samtidigt uttala att den Nära Vården ska stärkas samt att Ljungby lasarett ska vara kvar och
utvecklas. Regionfullmäktigen förväntas ta beslut den 29 maj. När denna budget skrivs är inte beslutet
om nytt sjukhus fattat. Investeringsbudgeten är därför inte reviderad utefter det beslutet.
Men allt ovanstående är beroende av en sak, nämligen våra medarbetare. Till dig som arbetar i Region
Kronoberg – vi vill att du ska känna dig trygg varje dag. Vi vill att du ska kunna utvecklas och göra
karriär hos oss. Vi vill att du ska känna att vi bryr oss om dig. För det gör vi, hela tiden.
.

Mikael Johansson (M)

Sven Sunesson (C)

Yngve Filipsson (L)

Eva Johnsson (KD)
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
-

Antal invånare: 199 886 (31 dec 2018)
Skattesats: 12,00 kr
Region Kronobergs verksamhet kostade 2018 i genomsnitt 21 miljoner kronor per dag
Antal anställda: 5 787 (tillsvidareanställda 2018)

Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då landstinget och regionförbundet gick samman i en ny
gemensam organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är att skapa ett tydligt och starkt regionalt
ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov.
Region Kronoberg har ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden
som handlar om regional utveckling och tillväxt.
Vision och värdegrund
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och vår värdegrund är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt vi gör – hur vi är mot varandra och i mötet med
kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår
verksamhet, när vi sätter mål, formar strategier och planerar aktiviteter.
Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter vår vision och vår värdegrund till mål och
uppdrag.
Övergripande målsättningar
Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande långsiktiga mål:
-

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
En hållbar ekonomi i balans

Region Kronobergs styrmodell
Visionen och övergripande strategier beslutade av regionfullmäktige operationaliseras med mål och
mätetal i budget varje år inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare, Processutveckling och produktion samt
Ekonomi.
De fyra långsiktiga och övergripande målsättningarna har i budget brutits ner i inriktningsmål för
budgetperioden. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om vi rör
oss i riktning mot målen. I verksamhetsplaner omsätts regionfullmäktiges och nämndernas
inriktningsmål till konkreta och handlingsplaner och åtgärder.
Handlingsplaner och åtgärder följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos bedöms
varje månad för att möjliggöra resursoptimering.
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Hälso- och
sjukvård samt
tandvård
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT
TANDVÅRD
SVERIGES BÄSTA VÅRDCENTRALER
Sveriges bästa vårdcentraler ska finnas i Vårdval Kronoberg och den nära vården skall utvecklas
ytterligare under de kommande åren. Vårdcentralerna utgör navet i den nära vården, som också
omfattar hembesök, e-hälsa och den kommunala hemsjukvården m.fl. När kronobergaren behöver
vården ska den vara nära, kompetent och tillgänglig.
Den nära vården måste utvecklas vidare med inspiration av den så kallade ”Borgholmsmodellen”.
Modellen har bland annat utvecklat virtuella vårdavdelningar i hemmen, i samarbete med kommunens
hemsjukvård. I Borgholm har man också ytterligare utvecklat samarbetet mellan slutenvården och
primärvården med målet att minska återinläggningar och minska antalet sjukhusvårdplatsdagar. Detta är
en modell som ska inspirera det fortsatta utvecklingsarbetet inom primärvården i Kronoberg.
På vårdcentralen tillgodoses huvuddelen av invånarnas vårdbehov av allmänspecialister, men andra
läkarspecialiteter och psykologer finns också där. Det är på vårdcentralen man oftast möter sin fasta
vårdkontakt. Vårdcentralerna ska även erbjuda kvalificerad vård vid psykisk ohälsa för vuxna. För barn
och ungdomar ska Familjehälsan erbjuda snabb hjälp. Regionen ska vara drivande i samarbetet med
kommunerna för att införa fler familjecentraler. Hembesök är en del av den nära vården som ska
utvecklas ytterligare för att kunna möta människors behov av vård och behandling i hemmet.
Den bästa vården är den som inte behövs. Genom ett aktivt arbete med folkhälsa och förebyggande
hälsovård, kan kronobergarna bli friskare. Ett exempel på förebyggande arbete är FAR (fysisk aktivitet
på recept). Antalet utskrivna recept med fysisk aktivitet ska under året öka.
Patienterna söker kontakt och hjälp via nätet, telefonen eller vid ett fysiskt besök. Vårdcentralerna
måste därför digitaliseras i takt med invånarnas och personalens behov. Samtidigt måste vården
naturligtvis uppfylla kraven på säker och trygg vård.

SVERIGES BÄSTA SJUKHUS
Våra sjukhus ska vara Sveriges bästa. Detta når vi genom att arbeta med personcentrerad vård som ges i
rätt tid. Vården ges med kvalitet utan onödiga väntetider, där satsningar på standardiserade vårdförlopp,
palliativa platser och implementeringen av den nya regionala cancerplanen är viktiga delar. Våra sjukhus
har olika fördelar och genom att samverka blir de ännu bättre.
För våra barn och ungdomar är det viktigt med fler aktörer som har mottagningar - för ökad valfrihet
och kortare köer. Den specialiserade vården för barn och ungdomar ska samlas i ett ”Barnens hus”, för
att underlätta barnens vård och kontakter. Digitalisering ska utnyttjas för att utveckla, förbättra och
effektivisera vården.
De skador som uppstår när man som patient vistas på sjukhus måste minska. Vårdrelaterade
infektioner, skador och trycksår ska under mandatperioden minska kraftigt.
Samarbete mellan psykiatrin och somatiken ska utvecklas ytterligare för att undvika att patienter inom
den psykiatriska vården underbehandlas för somatiska åkommor. Ett fortsatt kompetensutbyte mellan
specialisterna skapar goda förutsättningar för detta.
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SVERIGES BÄSTA TANDVÅRD
Sveriges bästa tandvård skall erbjudas i Kronoberg. Tandvården har ett viktigt uppdrag och är också ett
föredöme genom ett aktivt förebyggande folkhälsoarbetet. Det förebyggande arbetet inom
barntandvården har en viktig uppgift som handlar om att informera föräldrar och förändra kostvanor
bland en grupp barn där försämrad tandhälsa har noterats. Ett utvecklat samarbete mellan skolor,
förskolor, BVC och föräldrar kan vara en viktig del i det arbetet.

Uppdrag
Uppdrag

Tidplan

Finansiering

Ansvarig

Säkerställa fast vårdkontakt i den nära vården.
2020

Inom ram

RS+HSN

Öka antalet hembesök i hela länet med
utgångspunkt i den nära vården.

2020

Inom ram

RS+HSN

Stimulera flexibla öppettider via
uppdragsspecifikationen.

2020

Inom ram

RS

Öka den nära vården med Borgholmsmodellen
som inspiration

2020

Inom ram

RS+HSN

Organisera akuten och jourläkarcentralen
gemensamt så att invånarna får en väg in. När
patienten söker vård hänvisas de till rätt vårdnivå.

2020

Inom ram

HSN

2020

Inom ram

HSN

2020

Inom ram

HSN

2020

Inom ram

HSN

Implementera den regionala cancerplanen.

Intensifiera arbetet med att minska
vårdrelaterade infektioner och skador

Produktions och kapacitetsplanering ska
prioriteras och genomföras på de enheter där
störst nytta erhålles
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Mål och mätetal
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Både invånare och andra som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva att kvaliteten på
Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska möta de legitima förväntningar och
behov som invånarna har samt förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att
ständigt förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Region Kronoberg ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården
genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och effektivt
resursutnyttjande. Att den kompetens som finns hos vår personal används på rätt sätt är avgörande.
Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta med RAK (Rätt Använd Kompetens).
För att Kronobergarna ska få god vård när de behöver den, ska hälso och sjukvården arbeta med
produktions och kapacitetsplanering. Genom att öka produktiviteten i hela kedjan kan Region
Kronoberg erbjuda invånarna en bättre hälso och sjukvård.
Det är viktigt för tillgängligheten att utformningen av fastigheter och lokaler optimeras. Invånarna ska
erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård i ändamålsenliga lokaler.

Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Andel patienter som får en medicinsk
bedömning av legitimerad personal inom
3 dagar i primärvården

-

100 %

100 %

66 %

70 %

80 %

51 %

60 %

80 %

93 %

100 %

100 %

79 436 st

30 %

30 %

1%

5%

10 %

-Primärvård
Andel väntande patienter till läkarbesök
inom planerad specialiserad vård som
väntat 60 dagar eller kortare
-Sjukhusvård och psykiatri
Andel väntande patienter till behandling
inom planerad specialiserad vård som
väntat 60 dagar eller kortare
-Sjukhusvård
Andel telefonsamtal som besvarades av
vårdcentral inom samma dag
-Primärvård
Årlig ökning av aktiviteter på 1177 (antal
aktiviteter totalt)
-Hela hälso och sjukvården
Andel av samtliga öppenvårdsbesök som
är bokade via webbtidboken
- Öppenvårdsenheter som har
webbtidbok

8

Återbesök via videosamtal
-Hela hälso och sjukvården

10 %

0

9

30 %

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Region Kronobergs verksamhet ska alltid bedrivas med hög kvalitet, öppenhet och god tillgänglighet.
Invånarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för god välfärd och finns där
när de behöver den.

Mätetal

Målvärde 2020

Målvärde 2022

50 %

75 %

316

250

2501

13,9 %

9,0 %

8,0 %

5,1 %

4,5 %

4%

1485

2000

2500

Bokslut 2018

Andel patienter över 75 år med minst 5
läkemedel som fått enkel
läkemedelsgenomgångar per år
-Läkemedelsenheten
Antibiotikaförskrivning, antal recept/1000
invånare
-Hela hälso och sjukvården
Vårdrelaterade infektioner
-Sjukhusvård
Andel trycksår som uppstår inom
somatisk slutenvård
-Sjukhusvård
Antal ”Fysisk aktivitet på recept”
-Hela hälso och sjukvården

1

Nationellt mål Patientsäkerhetssatsningen.
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DIGITALISERING
ÖKAD EFFEKT AV DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER
Digitalisering är en möjlighet för Region Kronoberg att möta flera av de utmaningar som
organisationen står inför. Idéerna för att digitalisera Region Kronobergs verksamheter är långt fler än
organisationens kapacitet att införa och använda nya verktyg så att önskad effekt uppnås. Region
Kronoberg behöver därför omsorgsfullt välja rätt möjlighet. I processen där vi prioriterar bland dessa
olika digitaliseringsprojekt, ska följande prioriteras:







Minskad vårdadministration
Möjliggöra för patienten att ta större ansvar i vårdprocessen men också en ökad delaktighet
Stödja förflyttning mot den nya nära vården, till exempel genom ökad egenvård, öka antalet
digitala kontakter med olika vårdnivåer samt öka möjlighet för vård utanför sjukhus.
Minskad administrativ tid
Avlasta läkarna genom integrerade beslutstöd, diagnos- och behandlingsrekommendationer
(AI)
Förenkla tillgång till verksamheternas egna data för uppföljning och förbättringsarbeten

Uppdrag
Uppdrag

Tidplan

Införa digital triagering i primärvården
Införa hemmonitorering i den nära vården
Utöka arbetet med e-tjänster inom alla
förvaltningar
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Finansiering

Ansvarig

2020

Inom ram

HSN

2020

Inom ram

HSN

2020

Inom ram

Alla nämnder

Kollektivtrafik
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KOLLEKTIVTRAFIK
SVERIGES BÄSTA KOLLEKTIVTRAFIK
Vi ska utifrån länets förutsättningar med mycket glesbygd ha Sveriges bästa kommunikationer.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgång till kollektivtrafik är
viktigt vid lokalisering av företag och boende. Kollektivtrafiken över länsgränsen, speciellt mellan starka
noder, ska stärkas. Kollektivtrafiken kommer aldrig att kunna lösa kronobergarnas hela transportbehov,
därför är bilen, cykeln och gångstråk också viktiga för den regionala utvecklingen.
Närtrafiken är ett viktigt alternativ i de glesa länsdelarna. Sjukresor/serviceresor/färdtjänst och närtrafik
ska i möjligaste mån samordnas.
Punktligheten är avgörande för att resenärerna ska välja att åka kollektivt. För att Krösatåg och
Öresundståg ska få bra förutsättningar att hålla tiden krävs ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. All
kollektivtrafik, servicetrafik och internresor inom Region Kronoberg ska ske klimatneutralt, med
fossilfria bränslen, senast 2023. Vid val av bränsle ska samhällsnyttan totalt för Kronobergs län vägas in.
Arbetet med att införa fossilfritt flygbränsle vid vår flygplats ska prioriteras.

Uppdrag
Uppdrag

Tidplan

I samarbete med grannlänen stärka
kollektivtrafiken över länsgränsen i syfte att
underlätta arbetspendling.
Aktivt arbeta för att fler medborgare ska välja
kollektivtrafik eller andra klimatsmarta
resalternativ.
Fortsatt utbyggnad av stadstrafiken i takt med
orternas tillväxt
I samverkan med branschen ta initiativ till att
stärka framtidens kompetensförsörjning till
kollektivtrafiken
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Finansiering

Ansvarig

2020

Inom ram

TN

2020

Inom ram

TN

2020

Inom ram

TN

2020

Inom ram

TN

Mål och mätetal
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller allmän eller särskild
kollektivtrafik (det vill säga linjelagd trafik eller uppdragstrafik i form av sjukresor, färdtjänst och
skolskjuts), erbjuda en trygg, tydlig och väl fungerande kollektivtrafik.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda är det viktigt att fordonen är
tillgänglighetsanpassade, ett relevant trafikutbud, att informationen är lättillgänglig och att det är lätt att
betala för sin resa. Det ska vara enkelt att resa kollektivt!
Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Nöjdhet: Det är enkelt att åka med
länstrafiken enligt
Kollektivtrafikbarometern

78 %

79 %

80 %

Nöjdhet: Det är enkelt att köpa biljetter
och kort enligt Kollektivtrafikbarometern

83 %

83 %

84 %

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
En kollektivtrafik med god kvalitet innebär ett bra utbud, hög kvalitet på utförandet och en
professionell och hög servicenivå i samverkan med andra aktörer.

Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

93 %

95 %

95 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +5 min

89 %

95 %

95 %

Punktlighet Öresundståg RT +5 min

87 %

89 %

91 %

Nöjdhet: Senaste resan buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

84 %

85 %

86 %

Nöjdhet: Senaste resan (totalt
beställning och resa) Serviceresor enligt
Barometern för anropsstyrd trafik

89 %

90 %

91 %
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Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Kronobergs län har, sett till folkmängd, en mycket hög inpendling. För alla resenärer i Kronoberg med
omnejd är det därför av största vikt att driva utveckling av såväl befintlig som ny trafik på ett sätt som
både underlättar och ökar det kollektiva resandet så att det blir det naturliga sättet att resa i ett hållbart
samhälle.

Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Antal resor (miljoner resor) allmän
kollektivtrafik

10,4

10,9

11,5

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Den omfattande verksamheten inom Region Kronoberg innebär på flera sätt en stor miljöpåverkan.
För länstrafikens del handlar detta främst om utsläpp från fordonstrafik. Tågen, samt den linjelagda
busstrafiken, körs redan på förnyelsebara bränslen. Skolskjuts och serviceresor drivs också f o m 2019
med förnyelsebara drivmedel förutom några enstaka fordon.
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Regional
utveckling och
kultur
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REGIONAL UTVECKLING OCH
KULTUR
SVERIGES BÄSTA TILLVÄXT
Dialogen mellan olika intressenter i regionen som kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det
civila samhället ska fortsätta att stärkas. Region Kronoberg ska ha ledartröjan i detta arbete.
Besöksnäringen och de gröna näringarna har en särskild roll i Region Kronobergs näringsliv. De ger
sysselsättning i hela länet och småföretag utvecklas på landsbygden. Region Kronobergs roll för att
utveckla besöksnäring och de gröna näringarna ska intensifieras.
Kompetensbristen i länet är kanske den mest begränsande faktorn för utveckling av såväl privat som
offentlig verksamhet. Därför är det prioriterat att Region Kronoberg fortsätter att ta aktivt ansvar för
utbildningar inom de kompetenser som arbetsmarknaden i Kronobergs län behöver. Det är viktigt att
få till stånd yrkeshögskoleutbildningar och andra utbildningar anpassade för Kronobergs arbetsmarknad.
Grimslövs folkhögskola ska utvecklas som arena för utbildning.
Bredband, järnväg och vägar som håller hög klass och når ut i hela länet är en förutsättning för att
boende och företag ska kunna utvecklas i hela länet. Samarbetet med näringslivets aktörer och
kommuner ska intensifieras, för att tillsammans skapa bättre möjligheter till större satsningar från staten
i vår region när det gäller infrastruktur. För att kunna erbjuda digitala lösningar i hälso- och sjukvården,
men framförallt för att möjliggöra boende och företagsutveckling i hela länet är bredband en
förutsättning. Under mandatperioden ska statens bredbandsmål uppnås i Region Kronoberg.
Region Kronobergs arbete med att skapa större intresse för naturvetenskap och matematik hos
skolungdom i projektet ”Mot nya höjder”, har varit mycket lyckat. Regionala utvecklingsnämnden ska
under perioden implementera projektet i den ordinarie verksamheten. Att hitta utställningar och lokaler
i vårt län som fortsättningsvis kan attrahera skolungdomarna i detta syfte är viktigt. En utveckling av
science center ska ingå i uppdraget.
Gemensamt för växande regioner är ett kreativt och öppet klimat. En stark och utbredd
kulturverksamhet är därför väsentligt. Att nå barn och unga i hela länet med kulturverksamhet är ett av
de viktigaste målen. Det är idag inte självklart att alla i länet nås på likvärdigt sätt. Det är viktigt att på
ett mer träffsäkert sätt nå ut till unga med kulturverksamhet.
Tillgängligheten i våra lokaler där kulturverksamhet erbjuds är en förutsättning för att
kulturverksamheten ska kunna nås av alla.
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Uppdrag
Uppdrag

Tidplan

Att fortsätta implementeringen av ”Mot nya
höjder” i ordinarie verksamhet.

Finansiering

Ansvarig

2020

Inom ram

RUN

2020

Inom ram

RUN

Arbeta för att dubbelspår byggs mellan Alvesta
och Växjö.

2020

Inom ram

RUN/RS

Att utreda hur vi på ett bättre sätt kan nå alla
barn och unga i länet med kulturverksamhet

2020

Inom ram

KN

Att utreda hur våra lokaler, som används för
kulturverksamhet, kan nås av alla

2020

Inom ram

KN

Att i samarbete med Regionstyrelsen, på olika
sätt arbeta för att det statliga 1:1 anslaget för
regional utveckling ökar.

19

Mål och mätetal
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Regional utveckling ska fortsätta att arbeta för att länet är en välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. För att nå detta arbetar Regional utveckling främst genom andra,
exempelvis våra bolag och driftsorganisationer. Genom att följa upp antal nystartade företag och antal
övernattningar i länet ges en indikation på Regional utvecklings arbete.
Mätetal

Bokslut 2018

Antal nystartade företag i länet
Varav startade av kvinnor

1 031

Målvärde 2020

Målvärde 2022

1 130

1 230

33 %

35 %

Antal övernattningar i länet

1 009 635

1 085 000

1 160 000

Inrikes flyttnetto

-153

0

100

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Regional utveckling ska fortsätta att arbeta för att ge bästa stöd inom områden som folkhälsa, social
utveckling, kompetens och lärande, samhällsplanering samt näringsliv. I den regionala kulturplanen för
Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för ett kulturliv med bredd och spets. Ett av
målen i kulturplanen är att Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet.
Det innebär att alla Kronobergare ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett var de bor.
Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Antal elever som studerar vård- och
omsorgsprogrammet åk 1 på gymnasiet

111

Ska öka

Ska öka

Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen och
studieförbunden, Andel aktiviteter utanför

53 %

54 %

54 %

Växjö kommun (%)
*Inkluderar underlag från företagsfabriken, konsulttimmen, affärsutvecklingscheckar och ALMI

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Att mäkla och matcha möten med en hög kvalitet är en grundförutsättning för att nå framgång i det
regionala utvecklingsarbetet. Regional utveckling har ett antal verktyg som hjälp i genomförandet av
Regionala utvecklingsstrategin och dess understrategier, exempelvis kulturplanen, vilka beskrivs i Gröna
tråden.
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Grunden för Regional utveckling arbete med att vara en drivande utvecklingsaktör är den regionala
utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025. I utvecklingsstrategin prioriteras utmaningsdriven
regional utveckling som ett sätt att skapa ökad regional utveckling. Det innebär att utmaningar sätts i
centrum och att arbetet för att möta utmaningarna sker över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt
med god kunskap om nuläge och önskeläge samt noga val av insats för att nå utsatta mål.
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
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Regional utveckling arbetar med att minska klimatpåverkande utsläpp i länet via regionala
utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025. Ett mål i strategin anger att klimatpåverkande utsläpp
ska minska och dess indikator är att; 2025 ska de klimatpåverkande utsläppen vara högst 1,5
ton/invånare och år. Regional utveckling initierar projekt och arbetar via andra aktörer för att bidra till
att nå målet.
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Medarbetare
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MEDARBETARE
SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS
För att Region Kronoberg ska locka till sig medarbetare och därtill skapa vilja att stanna kvar i
verksamheten gäller det att bygga den goda kulturen som ger de goda resultaten. Detta är grunden för
att utveckla Region Kronoberg.
Medarbetarnas inflytande, trivsel och delaktighet i verksamheten är avgörande för en positiv utveckling.
Region Kronobergs ledningsmodell innehåller många hjälpmedel för att styra och kontrollera, men få
för att vägleda och stimulera. Färre men tydligare uppföljningar bör därför kompletteras med mer
vägledning och stimulans för att tillvarata personalens initiativkraft. Får man inflytande tar man också
ansvar. Verksamhetsutveckling är en viktig del i alla medarbetarnas uppdrag.
En personalledd verksamhet är en självständig resultatenhet med utökat ansvar för verksamhet,
ekonomi och personal inom den regionala förvaltningsorganisationen, så kallad intraprenad. Syftet med
personalledda verksamheter är att utveckla nya styrformer och idéer för att på så sätt uppnå bättre
kvalité. Det ger möjlighet till ökat engagemang samt större inflytande och delaktighet för medarbetarna.
Detta resulterar i ökad lust och förståelse, förbättrade resultat, en mer positiv arbetsmiljö, minskad
personalomsättning och minskad sjukfrånvaro. Region Kronoberg ska uppmuntra personalledda
verksamheter.
Ledarskapet innebär ansvar för verksamhetens kvalité, ekonomi och arbetsmiljö.
För att klara framtida rekryteringsbehov är det angeläget med en nära samverkan med gymnasieskolor,
högskolor och universitet. Det är också angeläget att ständigt utveckla former som lockar till
specialistutbildning och forskarutbildning.
Brist på personal är en stor utmaning. Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara
människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan lösa.
Antalet specialistutbildade sjuksköterskor och specialistläkare ska öka i Region Kronoberg och den
inhyrda personalen ska minska, detta ska ske i takt med att den nära vården utvecklas. Vår personal är
vår viktigaste resurs. Hos oss ska man kunna utvecklas under hela sin karriär. Digitala utbildningar är en
del i att möjliggöra utveckling och djupare kunskap i vår organisation.
Som en av länets största arbetsgivare tar Region Kronoberg sitt samhällsansvar och bidrar till de
nationella målen genom att anställa fler personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden och att
arbeta för att arbetsplatserna anpassas för personer med funktionsvariationer.
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Uppdrag
Uppdrag

Tidplan

Uppmuntra och ge förutsättningar för att starta
ett antal pilotprojekt med personalledda
verksamheter
Säkerställ att alla chefer har aktuell och tillräcklig
kunskap inom verksamhet, arbetsmiljö och
ekonomi.
Utreda hur vi kan ta tillvara civilsamhällets
resurser på ett bättre sätt

Finansiering

Ansvarig

2020

Inom ram

RS

2020

Inom ram

RS

2020

Inom ram

RS

Mål och mätetal
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Sjukfrånvaron

5,4 %

5,0 %

5,0 %

Kostnader för hyrpersonal i förhållande
till kostnad för egen personal inom hälsooch sjukvård (%)

5%

4%

2%
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Ekonomi
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EKONOMI
EN HÅLLBAR EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård, välfungerande
kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten. Region
Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett särskilt ansvar för att
verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i budgeten. De ska löpande jobba
med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka
kostnadsmedvetande hos sina medarbetare. Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela verksamheten där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och
effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Det har efter en mycket speciell regeringsbildning tagit väldigt lång tid för regeringen och SKL att
förhandla fram de riktade statsbidragen. Vi vet ännu idag inte vilka dessa är eller hur de kommer att
utformas för 2019 och därmed inte heller för 2020. Det är mycket viktigt att vi har en ordnad process
för statsbidragen när de kommer. I denna budget lägger vi därför inte in några riktade statsbidrag. När
statsbidragen beslutas kommer vi att utreda vad de innebär för just oss i Region Kronoberg.
För att uppnå god ekonomisk hushållning och skapa så mycket värde för varje skattekrona som möjligt,
räcker det inte att ”bara hålla budget”. Att hålla sig inom de givna ekonomiska ramarna är en
grundförutsättning. För att kunna mäta och bedöma resultatet, och om god ekonomisk hushållning
uppnås, i verksamheterna måste tre dimensioner fångas upp:
•
•
•

Ekonomi/resursanvändning
Prestation/produktion
Kvalitet

Uppdrag
Uppdrag

Tidplan

Finansiering

Ansvarig

Inom dessa tre dimensioner ska mått tas fram och
mål/budget fastställas samt följas upp
-

Ekonomi/resursanvändning
Prestation/produktion
Kvalitet

Utreda förutsättningar och modell för att
inventarieinvesteringar och lokalkostnader ska
betalas av respektive verksamhet/avdelning
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2020

Inom ram

RS

Mars 2020

Inom ram

RS

Mål och mätetal
En hållbar ekonomi i balans
Mätetal

Bokslut 2018

Målvärde 2020

Målvärde 2022

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter, kommunalekonomisk
utjämning och generella statsbidrag

1,8 %

1,0 %

1,0 %

Nettokostnadsutveckling totalt, (%)

5,8 %

2,5 %

3,0 %

Bruttokostnadsutveckling, totalt, (%)
(exklusive kostnader för riktade
statsbidrag)

6,6 %

2,5 %

3,5 %

Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

55 %

47 %

66 %

Primärvårdens andel av hälso- och
sjukvård Budgeterad kostnad exkl
läkemedel

19 %

20 %

21 %
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Finansiering
Finansieringen i budget 2020 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2019. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2020 och plan 2021-2022 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån aktuella
förutsättningar i maj 2019.

Finansiering, mnkr
Utfall
2018

Prognos
2019

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Skatter

4 818

4 985

5 004

5 160

5 317

5 521

Preliminärskatt

4 837

5 051

5 004

5 160

5 317

5 521

Avräkning skatteintäkter

-19

-66

0

0

0

0

Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

1 318

1 375

1 408

1 400

1 440

1 459

Inkomstutjämningsbidrag

975

1 006

1 015

1 019

1 062

1 104

Kostnadsutjämningsavgift

-203

-210

-207

-217

-222

-230

45

46

46

46

47

47

Regleringsavgift

-60

-39

-32

-39

-42

-67

Bidrag läkemedel inom
förmånen

516

542

555

575

595

605

45

28

31

16

0

0

6 136

6 359

6 412

6 560

6 757

6 980

Finansiella intäkter

104

30

30

30

30

30

Finansiella kostnader

-57

-68

-63

-75

-96

-105

varav finansiell del
pensioner

-52

-67

-62

-74

-95

-104

6 183

6 321

6 379

6 515

6 691

6 905

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag

Summa

Finansiering 2020-2022, jämfört med utfall 2018 och prognos 2019
Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter. Skatteintäkterna är
beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som fastställs av Region Kronobergs
förtroendevalda.

Skattesats 2020
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2019. Region

Kronoberg har en relativt hög skattesats, men med tanke på beslut om nytt sjukhus kommer vi
att fokusera på att i första hand öka vinstmålet från de senaste årens 1 % till minst 2 %.
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Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag
Beloppen i Budget 2020 gällande utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2019. Det
kommer att kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2020 fastställs i december 2019.
Läkemedelsförmånen
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade och
angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i samarbete med
SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till regionerna/landstingen för
kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2020 till 575 mnkr baserat på Socialstyrelsens
höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2020-2022 avser till största delen Skandias prognostiserade
finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år. Den finansiella kostnaden
för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och avkastning i
kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2020-2022
Region Kronobergs budget för år 2020 ger ett resultat på 64 mnkr, se resultatbudget för planperioden
nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2018
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

-5 852

-6 059

-6 183

-6 358

-6 534

-221

-236

-269

-288

-288

-6 073

-6 295

-6 452

-6 646

-6 822

Skatteintäkter

4 818

5 004

5 160

5 317

5 521

Generella statsbidrag och
utjämning

1 319

1 408

1 400

1 440

1 459

Finansiella intäkter

104

30

30

30

30

Finansiella kostnader

-57

-68

-75

-96

-105

-52

-67

-74

-95

-104

6 184

6 379

6 515

6 691

6 905

111

84

63

45

83

1,0 %

0,7 %

1,2 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Varav finansiell del pensioner

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2020-2022 jämfört med 2018 och 2019
Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 452 mnkr för 2020, vilket
innebär en budgeterad ökning med 2,5 % jämfört med budget 2019, (2021 : 3,0%, 2022: 2,6%). Det
budgeterade resultatmålet är 64 mnkr för 2020, vilket motsvarar 1,0 % av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag.
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Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021. Driftsramarna är
preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras. Regionfullmäktige fastställer definitiva
driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr

Budget
2019*

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

4 195

4 218

4 218

4 218

329

345

351

351

Regional utvecklingsnämnd

70

72

73

73

Kulturnämnd

63

65

65

65

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

12

12

12

12

1 117

1 145

1 145

1 145

Regionstyrelsen

501

588

778

951

Regionfullmäktige**

7,9

7,9

7,9

7,9

-varav Revisorer**

4,2

4,2

4,2

4,2

-varav Patientnämnden**

1,4

1,4

1,4

1,4

6 295

6 452

6 646

6 822

2,5%

3,0%

2,6%

Hälso-och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)

Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram avläst april 2019. ** OBS! beloppen är före uppräkning av arvoden för 2020
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Förändringar 2020-2022 jämfört med 2019
En specificering av förändringar jämfört med 2019 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.
Förändringar 2020-2022 jämfört med 2019
Belopp i mnkr

2020

2021

2022

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2020-2022)

22,6

22,6

22,6

SUMMA

22,6

22,6

22,6

0,4

0,4

0,4

Resursförändring

15,7

22,0

22,0

SUMMA

16,1

22,4

22,4

Kompensation lönerevision (ej avtal 2020-2022)

0,4

0,4

0,4

Resursförändring

1,2

2,2

2,2

SUMMA

1,6

2,6

2,6

Kompensation lönerevision (ej avtal 2020-2022)

0,0

0,0

0,0

Resursförändring

1,5

1,5

1,5

SUMMA

1,5

1,5

1,5

0,1

0,1

0,1

Resursförändring

-0,3

-0,3

-0,3

SUMMA

-0,2

-0,2

-0,2

Resursförändring

28,3

28,3

28,3

SUMMA

28,3

28,3

28,3

Trafiknämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2020-2022)

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2020-2022)

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
3,6

3,6

3,6

Resursförändring (avskrivningar, pensionskostnader
mm)

14,3

42,3

52,3

Löneavtal 2020-2022*

69,0

168,0

274,0

60,0

120,0

86,9

273,9

449,9

SUMMA Förändringar jämfört med 2019
156,8
*Löneavtal (2020-2022) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

351,1

527,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2020-2022)

Uppräkning ram (2021-2022)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK
inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2019).
Vårdersättningen 2020 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2019

4 017 kr

Uppräkning

71 kr

Vårdersättning, 2020

4 088 kr

Inklusive 2 % momsersättning

4 170 kr

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,0 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2020 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2019
Behandlingsområde 3-23 år

Uppräkning

á pris 2020

1 441 kr

43 kr

1 484 kr

Områdesansvar 0-2 år

291 kr

9 kr

300 kr

Områdesansvar 3-23 år

182 kr

5 kr

187 kr
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Investeringsram
Investeringsram 2020-2022
Budget
2020
Budgeterat resultat

Plan
2021

Plan
2022

64

45

83

Avskrivningar

269

288

288

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

333

333

371

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

442

457

345

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

151

155

152

Planerade projekt för styrelsebeslut

241

252

142

Löpande årligen (fastighetsanslag)

50

50

50

100

100

100

Investering informationsteknik

45

46

46

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

30

30

30

Bredbandsutbyggnad

40

0

0

Oförutsett

45

45

45

702

678

566

47 %

49 %

66 %

Varav:

Investering MT och övrig
utrustning

Summa
Självfinansieringsgrad

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2020-2022
Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden 2020-2022.
Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för utrustning och konst.
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige
- Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr 15RK1450). Lokalerna
planeras vara inflyttningsklara december 2019.
- Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493). Färdigställt
under april 2019.
- Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen (Dnr 16RK2234).
Ombyggnad pågår till slutet av 2021. Omfattande ombyggnation i provisorie har skett för att lösa
vårdplatsbehovet under byggtiden.
- Hus 1M/1D ny- och tillbyggnation Ljungby (Dnr 17RK929). Planerad nybyggnation klar 2022,
ombyggnation planerat stå klart 2025.
Planerade projekt för styrelsebeslut
I planerade projekt för beslut i regionstyrelsen finns bland annat:
- Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag tas fram för
investeringsbeslut till regionstyrelsen.
- Planering pågår för flytt till annan lokal för Hjälpmedelscentralen och Barnhabiliteringen.
Ombyggnation för vårdavdelning Rättspsykiatri.
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- Planering pågår för fläktrum LL.
- Fler objekt utreds för beslut löpande.
Löpande årligen (fastighetsanslag)
Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation. Flerårig underhållsplan som
underlag.
Investering medicinteknik (MT) och övrig utrustning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan utifrån
databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före nyinvestering. Under
perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att stödja verksamhetsutvecklingen i
Region Kronoberg.
IT-investeringar
Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:
-

IT-infrastruktur
IT-arbetsplats
IT-system

Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30 mnkr/år
för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt
investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.
Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg(primärvård och hud), del av
tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom
primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Bredbandsstrategin är antagen i Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. I budget
avsätts totalt 60 mnkr för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny
budgetberedning.
Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer krav på
att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om budget även
besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från överlikviditetsförvaltningen kan tas i
anspråk för att finansiera investeringarna, men ett upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under
2020. Med anledning av detta beviljar regionfullmäktige under 2020 låneram på 300 mnkr samt att den
av regionfullmäktige beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Omvärldsanalys
Befolkningen fortsätter växa men i avtagande takt
Under 2018 ökade befolkningen i Kronobergs län med 2 367 personer vilket är en minskning från
rekordåret 2016 då ökningen uppgick till 3 259 personer. Sett till sin storlek hade Kronobergs län den
femte största befolkningsökningen 2018. Den sista december 2018 uppgick den totala befolkningen i
länet till 199 886 personer vilket kan jämföras med år 2000 då befolkningen uppgick till 176 639
invånare – en sammanlagd ökning med 23 247 personer perioden 2000-2018.
Den främsta faktorn bakom befolkningsökningen under 2018 var att invandringen till länet var större
än utvandringen. Invandringsöverskottet uppgick till 2 177 personer vilket var en minskning från 2016
års överskott på 3 413 personer. En annan faktor bakom befolkningsökningen var att födelsetalet
översteg dödstalet med 328 personer. Under 2018 ägde 2 248 födslar och 1 920 dödsfall rum i länet.
Samtidigt minskade befolkningen med 153 personer till följd av ett negativt flyttnetto till andra län.
Den största delen av befolkningsökningen under 2018 bestod av yngre eller äldre personer medan
gruppen i arbetsför ålder ökade i lägre utsträckning. Försörjningskvoten (räknat som total befolkning
delat på antal i gruppen 20-64 år) fortsatte därmed att öka under 2018 för att vid slutet av året uppgå till
1,82. Som jämförelse låg länets försörjningskvot på 1,80 år 2016 och 1,75 år 2000. I riket som helhet
uppgick försörjningskvoten under 2018 till 1,76. Den senaste befolkningsprognosen för länet pekar på
att försörjningskvoten kommer fortsätta öka för varje år och år 2032 förväntas kvoten uppgå till 1,85.
Till största del förväntas ökningen bero på att gruppen över 80 år ökar från 11 600 till 17 100 personer
mellan 2018 och 2032.
Jobbtillväxt och ökad sysselsättningsgrad
Den sysselsatta dagbefolkningen i länet ökade med 1 768 personer (1,9 procent) under 2017 vilket var
den största procentuella ökningen i riket. Den största sysselsättningsökningen ägde rum inom
tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn medan antal sysselsatta inom vård och omsorg
minskade med drygt 150 personer. Sedan 2014 har antal sysselsatta i länet i genomsnitt ökat med 1,7
procent per år.
Kronobergs län har under lång tid haft en större inpendling än utpendling. Inpendlingen under 2017
uppgick till 12 466 arbetspendlare medan utpendlingen uppgick till 7 482 arbetspendlare. Detta
resulterade i en positiv nettopendling på 4 984 personer vilket sin tur innebar att Kronobergs län bidrog
netto med cirka 1 892 miljoner till skatteunderlaget i andra län.
Sysselsättningsgraden, mätt som andel av länets befolkning i arbetsför ålder med ett arbete, ökade med
0,5 procentenheter under 2017 och uppgick till 79,8 procent vid slutet av året. Kronobergs län hade den
tionde högsta sysselsättningsgraden av alla län och placerade sig något över riksgenomsnittet på 79,1
procent. Under året uppgick sysselsättningsgraden för utrikes födda till 59 procent medan nivån för
inrikes födda uppgick till 86,5 procent. Gapet i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda
minskade dock från 29 till 27 procentenheter mellan 2016 och 2017.
Tillväxten bromsar in och kostnaderna för regionsektorn ökar2
Under det kommande decenniet i riket som helhet beräknas regionsektorns kostnader till följd av
demografiska förändringar att öka samtidigt som skatteunderlaget inte beräknas öka i samma takt.
Under 2020 beräknas ökningen av de demografiskt relaterade kostnaderna i riket att uppgå till 1,3
procent medan ökningen av skatteunderlaget förväntas utebli.

2

SKL, Ekonomirapporten, december 2018
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Figur 1: Ökning av kostnader i fasta priser och realt skatteunderlag. Källa: SKL, Ekonomirapporten, december 2018

Orsaken till att ökningen av skatteunderlaget förväntas avstanna är ett allmänt vikande konjunkturläge
och en ökad osäkerhet i omvärlden. Bland de globala riskfaktorerna kan nämnas en återupprepad
skuldkris i eurozonen, Brexit och ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina. Oavsett om dessa
risker realiseras eller inte så får de följdverkningar på investeringsviljan hos företag och finansiärer vilket
i sin tur har en negativ inverkan på svensk export.
Mycket pekar även på att vi går mot ett högre ränteläge inom en snar framtid. Sveriges Riksbank har
under de senaste åren bedrivit en lågräntepolitik men många bedömare är eniga om att räntehöjningar
är att vänta, inte minst då centralbankerna i både USA, Norge och Storbritannien genomfört höjningar
av styrräntan under 2018. Ett högre ränteläge stärker den svenska kronan gentemot andra valutor och
påverkar därmed svensk export i negativ riktning.
Det högre ränteläget sammanfaller med en lägre BNP-tillväxt de kommande åren, där tillväxten av BNP
per capita förväntas bli noll under 2019. Utvecklingen beror främst på stagnerande bostadspriser och
att de senaste årens byggboom är förbi.
Samtidigt som konjunkturen avmattas och så ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården i snabb takt.
En viktig faktor till detta är att gruppen äldre i vårdintensiv ålder ökar både i länet och i riket som
helhet. Kombinationen av ökande vårdkostnader och ett vikande skatteunderlag innebär en utmaning
för regionsektorn.
Välfärdens utmaningar
Svensk ekonomi passerar nu toppen av högkonjunkturen och utmaningarna för välfärdssektorn är stora.
Under 2019 dämpas skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen planar ut. Samtidigt ökar
antalet yngre och äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det gör att
efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft. De kommande åren
förväntas demografins utveckling framför allt göra att behoven av välfärdstjänster ökar. Kostnaderna
för välfärden kommer att öka i betydligt snabbare takt än kommunsektorns intäkter framöver. För att
klara välfärden behövs olika åtgärder, som ökade resurser och nya arbetssätt
Kompetensförsörjningen med stor arbetskraftsbrist är välfärdens största utmaning framöver. Fler
kommer att behöva rekryteras samtidigt som tillgången på arbetskraft inte ökar i samma takt. Det
medför att traditionella arbetssätt behöver utmanas samtidigt som heltid blir norm och arbetslivet
behöver förlängas.
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Hållbar utveckling i Region Kronoberg
Region Kronoberg vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Ett
förslag till hållbarhetsprogram 2019-2023 för regionens verksamhet är under framtagande och ska
beslutas av regionfullmäktige i juni 2019. Hållbarhetsprogrammet utgår från FN:s globala mål - Agenda
2030 som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja
fred och rättvisa, skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. Hållbarhetsprogrammet
sammanfattar de områden Region Kronoberg behöver utveckla för att verksamheten ska ta ytterligare
steg mot att bidra till en hållbar utveckling.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vårt arbete för en hållbar utveckling vilar på
tre ben; social, ekologisk och ekonomiskutveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras
förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk
hushållning är en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling.
Hållbarhetsprogrammets målsättningar är indelade i fyra fokusområden:
- God livsmiljö och hälsa
- Hållbar organisation och arbetssätt
- Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
- Hållbar konsumtion och produktion
God livsmiljö och hälsa
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och hälsan är inte jämlikt fördelad utan skiljer sig åt mellan olika
grupper i befolkningen Region Kronoberg medverkar till att skapa förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i länet. Sjukvården kan inte ensam lösa ojämlikheten, men kan bättre anpassas till olika
gruppers och individers unika behov. Hälso- och sjukvården ska arbeta sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande samt vara lättillgänglig för kontakt, bedömning och besök.
För att bidra till en god livsmiljö och hälsa har vi under detta fokusområde även målsättningar om att
våra inomhus- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara. Detta gör vi genom att ta
med perspektivet i vår fastighetsförvaltning t.ex. vid val av material och hur vi planerar våra lokaler och
vår utomhusmiljö. Vi arbetar även med att minska den negativa påverkan på miljö och hälsa från vår
användning av läkemedel och kemikalier.
För att förverkliga Barnkonventionens principer och krav arbetar vi utifrån ”Strategin för att stärka
barnets rättigheter i Sverige” inom alla verksamheter där barn är berörda.
Hållbar organisation och arbetssätt
Sverige är ett av världens mest jämlika och jämställda länder men det finns fortsatta utmaningar inom
exempelvis ojämlik tillgång till utbildning och sysselsättning mellan grupper i samhället samt inkomstoch hälsoskillnader mellan kvinnor och män. Jämlika och jämställda samhällen där mänskliga rättigheter
respekteras är förutsättningar för långsiktigt hållbara samhällen. Region Kronobergs policy och
värdegrund utgår från respekt för människan och förståelsen för att alla människor är födda fria och
lika i värde och rättigheter såsom de beskrivs i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Alla som
är verksamma inom Region Kronoberg ska respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.
Vi arbetar för allas lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda utvecklings- och karriärmöjligheter för
alla. Vi har som mål att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs, mår bra
och utvecklas i sina yrkesroller. Vi ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Alla
medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv.
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Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
Klimatförändringarna är en av våra största globala utmaningar. I Parisavtalet fastslogs målet att hålla
den globala uppvärmningen långt under två grader med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader.
Sverige ligger relativt långt fram i klimatomställning men når inte de nationella mål som satts upp för
klimat och miljö.
Vi behöver klimatanpassa vår verksamhet och minska vår klimatpåverkan. Vi har stor klimatpåverkan
från till exempel vår förbrukning av livsmedel och förbrukningsvaror, arbetspendling, tjänsteresor,
kollektivtrafik och energianvändning. Klimatanpassning innebär att vi behöver anpassa oss till ett
förändrat klimat och säkra hälso- och sjukvården mot risker med till exempel värmeböljor, elbortfall,
översvämningar och infektioner.
För att minska klimatpåverkan är det ett viktigt arbete att minska utsläppen av växthusgaser med fossilt
ursprung. Därför har vi mål om att samtliga fordon i vår fordonsflotta ska kunna köras på förnybara
bränslen och att fossila koldioxidutsläpp ska minska från våra tjänsteresor och godstransporter.
Region Kronoberg arbetar ständigt med energioptimering av våra fastigheter. I hållbarhetsprogrammet
har vi även mål om att öka andelen egenproducerad förnybar energi.
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion är det mål i Agenda 2030 där Sverige ligger sämst till. De svenska
konsumtionsbaserade utsläppen, från både svenska och importerade produkter och tjänster, är ungefär
11 ton per person varje år. För att nå klimatmålet måste de sänkas till mellan ett till två ton.
Konsumtion och produktion av varor och tjänster medför utöver klimatpåverkan även stor
miljöpåverkan, globalt och lokalt, till exempel användning av naturresurser, uppkomst av stora volymer
avfall, påverkan på biologisk mångfald samt användning och spridning av kemikalier.
Ett viktigt verktyg för en hållbar konsumtion och produktion är upphandling och Region Kronoberg
ställer därför miljö- och hållbarhetskrav på produkter och tjänster. Många av de produkter som köps in
tillverkas i länder med utbredd fattigdom, där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter.
Samtliga regioner i Sverige ställer därför krav i upphandlingar enligt en gemensam uppförandekod för
etiskt och socialt ansvarstagande. Det kan till exempel handla om lika rättigheter, barns rättigheter,
bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö, tillgänglighet eller mindre miljöpåverkan.
Livsmedel, mat och måltider påverkar alla tre hållbarhetsaspekterna och är viktiga redskap i regionens
hållbarhetsarbete. I hållbarhetsprogrammet har vi bland annat målsättningar om hög andel ekologiska
och svenska livsmedel, minskat matsvinn samt att vi ska utveckla ett systematiskt arbete med
personcentrerade måltider.
Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan på klimat är det viktigt att det redan påbörjade
arbetet med att minska klimatpåverkan från våra aktiefonder och investeringar fortsätter.
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FoUU - en samlad organisation för forskning, utveckling och
utbildning
Stärka stödet för en effektiv verksamhet med hög kvalitet
Region Kronoberg uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och
omvärldsbevakning. Region Kronobergs målbild är en effektiv verksamhet med hög kvalitet, som
kontinuerligt utvärderar och förbättrar sina metoder. Kvalitetsstyrningen utgår från invånarnas behov
och att medarbetarna trivs och utvecklas. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all
verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen
beprövad erfarenhet. För att stärka förmågan i dessa frågor har resurser samorganiserats inom FoUU.
Syftet är att stödja ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar
och förnyelse i hela regionen.
Stärka chefer och medarbetare
Att arbeta i en organisation där kunskap och kvalité värderas högt är faktorer som attraherar välutbildad
personal. Att få möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling engagerar medarbetare och ger
arbetsglädje. Välfärdens utmaningar ställer höga krav på ett ledarskap som står rustad för att hantera
höga krav på förändringsförmåga, mod, prioriteringar och långsiktighet. Kompetensutveckling i
förändringsledning, system- och omvärldskunskap kan ge chefer en bättre framförhållning att hantera
organisationens utmaningar.
Stärka förhållningsättet - en lärande organisation
En lärande organisation lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.
Medarbetarna erbjuds möjlighet till anpassat lärande som behövs för att underlätta organisationens
omställningsbehov. Att ta emot studenter och praktikanter på alla nivåer ingår och är ett viktigt uppdrag
i en lärande organisation, men också en naturlig och långsiktig del av den strategiska rekryteringen.
Många medarbetare gör varje dag stora insatser för att möjliggöra ett värdeskapande lärande med
studenter och praktikanter.
I beslutad forskningsplan 2018-2027 framgår att det ska finnas goda möjligheter för medarbetare att
kombinera arbete i hälso- och sjukvården med forskning. Målet med forskningen är främst att skapa
förutsättningar för bästa möjliga vård för patienter i Kronoberg och att bidra till en god och jämlik
hälsa i Kronobergs län. Forskningen ska också bidra till den samlade kunskapen inom hälso- och
sjukvård både nationellt och internationellt. Den ska även främja samarbetet och lärandet mellan olika
enheter inom hälso- och sjukvården liksom med universitet, högskolor och i annan samverkan.
Invånarna ska ses som viktiga resurser och förutsättningar ska finnas för aktiv medverkan av patienter
och närstående i verksamhetsnära utveckling och forskning.
Prioriterade områden 2020
-

Införa nya Kompetensportalens första moduler
Utvecklingsprogram i förändringsledning för befintliga chefer
Stimulera aktiv medverkan för patienter och närstående i utveckling och forskning
Öka antalet doktorander och forskare
Utifrån kunskapsstyrningen utveckla processen för implementering av ny kunskap
Översyn av FoUU´s delar i processen för ST- läkarprogrammet
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 159

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
(19RGK54)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Henrietta Serrate (S), Magnus Carlberg (S), Robert Olesen (S) och Melena Jönsson (SD)
deltar ej i beslutet.
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 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.

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Yrkanden

Sven Sunesson (C) och Eva Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
ska bifalla ordförandens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Taxor och avgifter 2020 för
hälso- och sjukvården

17
19RGK56

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK56
Handläggare: Elin Severin,
Datum: 2019-05-13

Regionfullmäktige

Taxor och avgifter 2020 för hälso- och sjukvården

Ordförandes förslag till beslut
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)

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

Uteblivandeavgift läkare (BUP) Uteblivandeavgift annan
vårdgivare (BUP)

2019

0 kr

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:
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK56
Handläggare: Elin Severin,
Datum: 2019-05-13

Timtaxa läkare 1 tim

Avgift utan moms
Avgift med moms
2019
2019
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
2020
Timtaxa läkare 1 tim
Timtaxa övrig personal 1 tim

Avgift med moms
2020

1641 kr

2051 kr

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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga 1 – Avgifter för öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 – Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 – Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar
Bilaga 4 – Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 76/19
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

§ 76

Taxor och avgifter 2020 - hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Beslut

Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa 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)

Att patienter som uteblir från besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
debiteras uteblivandeavgift enligt barnets/ungdomens vårdgivares ordinarie avgift. Har
patienten uteblivit utan att kontakta vården, skall patienten
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
·

Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa

Att kostnaden för intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa motsvarar
självkostnaden för läkartid i primärvården. Priset för timtaxan revideras årligen efter
självkostnaden.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020
·

Inga förslag till förändringar.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

Beslutsunderlag








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

2019-04-26
Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Vårdstöd

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år. Avgift tas ut
från och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.

Läkarbesök
Läkarbesök specialistvård
Läkarbesök primärvård
Gruppbesök med läkare specialistvård
Gruppbesök med läkare primärvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare specialistvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare primärvård
Förskrivning av hjälpmedelskort
Receptförskrivning
Första remissbesöket från primärvård till specialistvård (läkare)

300 kr
150 kr
150 kr
75 kr
300 kr
150 kr
0 kr
0 kr
150 kr

Besök annan vårdgivare
Besök annan vårdgivare än läkare
Gruppbesök med annan vårdgivare än läkare
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdgivare än läkare

100 kr
50 kr
100 kr

Övriga besök
Röntgenundersökning
Provtagning
Dagsjukvård
Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Distanskontakter
Hälsokontroll mammografi
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov
Hälsokontroll stora kroppspulsådern (bukaorta)

300 kr
100 kr
300 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
200 kr

Uteblivet besök
Uteblivandeavgift

Ordinarie
patientavgift

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård enligt högsta
lagstadgade nivå

1150 kr
(2019 års
nivå)

297b44f5-28a8-4f3a-a13236c44389d6c5.docx
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11 Uteblivna tidsbeställda besök
En sjukvårdshuvudman får kompensera sig för kostnader som
uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från avtalad
tidsbeställt läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling.
Om patienten inte kan utnyttja sin avtalade tid ska den avbokas minst
ett dygn i förväg, så att tiden kan ges till någon annan.
Har patienten uteblivit utan att kontakta vården, skall patienten
debiteras en uteblivandeavgift. Uteblivandeavgiften är ordinarie
patientavgift som kan vara 100 kr, 150 kr eller 300 kr beroende på
vårdgivare. Avgift tas ut även vid avgiftsfria besök.
Kommer patienten sent till ett avtalat tidsbeställt läkarbesök eller annan
sjukvårdande behandling har vården rätt att debitera för en
uteblivande avgift om besöket inte går att fullfölja enligt planerad
tidsbokning.
Uteblivandeavgift:
– Avgiften omfattar vårdgivarens ordinarie patientavgift.
– Avgiften tas ut även för patientgrupper som är avgiftsbefriade
eller har lägre patientavgift, t.ex. barn och ungdom, patienter
som är 85 år och äldre, patienter med frikort, BVC, asylsökande
och patienter som annars går på grupptaxa. Däremot får
avgiften inte tas ut för dem som är avgiftsbefriade enligt lag, se
sidan 4.
– Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
– För uteblivet besök avseende intyg/utlåtande samt
åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom ska
patienten debiteras patientavgift för läkarbesök alternativ
sjukvårdande behandling.
Undantag:
– Om man har ett giltigt skäl för att utebli. Med giltigt skäl avses i
huvudsak egen eller nära anhörigs akuta insjuknande, dödsfall
eller motsvarande.
– En patient som insjuknar under helgen och har ett
mottagningsbesök på måndagen ska inte debiteras det uteblivna
besöket - såvida det inte på kallelsen finns ett telefonnummer
dit man kan vända sig och avboka besök även under helger.
– Besök för rådgivning i samband med abort/sterilisering
– Besök inom ramen för smittskyddslagen
– Besök som är avgiftsfria enligt lag
Observera att avgift för uteblivet besök numera får tas ut även vid
planerade besök för preventivmedelsrådgivning.
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Förändringar gällande avgifter inom öppen hälso – och
sjukvård
Uteblivet besök inom Barn-och ungdomspsykiatrin
Att patienter som uteblir från besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
debiteras uteblivandeavgift enligt barnets/ungdomens vårdgivares ordinarie
avgift.
Efter önskemål från verksamheten upphör BUP vara undantag från
uteblivandeavgift. Förhoppningen är att stävja problematiken med uteblivna
besök samt att undvika att göra särskilda regler för besök inom psykiatrin
jämfört med besök inom somatiska vården.
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2019-02-14
Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Vårdstöd

AVGIFTER I SLUTENVÅRD
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.

Ålder

Avgift

0 år till och med kalenderåret
patienten fyller 19 år

0 kr per dag

Från kalenderåret patienten fyller
20 år

100 kr per dag

Slutenvårdsavgift
Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med
att prisbasbeloppet förändras.
Halverad avgift
Region Kronoberg tillåter halverad patientavgift för patienter i åldersgruppen
20-39 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning (gäller dag 1-30) samt för
personer med ”låg inkomst”. Region Kronoberg följer Pensionsmyndighetens
nivå för garantipension.

715103af-0fd8-47f2-a62ae09ad82b60aa.docx
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2019-04-17
Region Kronoberg
Vårdstöd

AVGIFTER FÖR INTYG OCH
ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR

Avgifterna i regelverket Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar är utanför
öppen hälso- och sjukvård och därför inte frikortsgrundande och avgifterna tas ut
oavsett ålder.

1 Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd
avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning
Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar

Avgift utan
moms

Avgift med
moms

Inom
grunduppdraget

300 kr

375 kr

x

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
Följande timtaxa gäller:

Timtaxa läkare 1 tim

Avgift utan
Avgift med moms
moms
1641 kr
2051 kr

Timtaxa läkare 15 min

410 kr

513 kr

Timtaxa övrig personal 1 tim

669 kr

836 kr

Timtaxa övrig personal 15 min

167 kr

209 kr

Bilaga 3 - Avgifter för intyg och
åtgärder eller undersökningar
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2 Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A

Avgift

Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande av
adoptivbarn, inkl nödvändiga undersökningar samt
hälsoundersökning och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1500 kr inkl.
moms

Allmänfarlig sjukdom, undersökning av anhörig till
patient med (smittskyddslagen)

0 kr

x

Anhörigvård, intyg för vård av anhörig (gäller även
för vård av barn)

0 kr

x

150 kr

x

0 kr

x

timtaxa

x

Anhörigs övernattning på familje BB, per
övernattning
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg enligt
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,
(Intyg om LOH, om förfrågan kommer från
arbetsförmedlingen tas avgift ut om högst 2 200 kr
exklusive moms)

B
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, enligt Lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
(avgiften debiteras arbetsförmedlingen)

D

Avgift

2750 kr inkl.
moms

Avgift

Dödsfall, konstaterande av (även vid hembesök och
på olycksplats)

F
Färdtjänst, intyg för

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

Avgift

x
Inom
grunduppdraget

0 kr

x

timtaxa

x

Försäkringskassan, samtliga intyg och utlåtande
oavsett om förfrågan kommer från FK eller patienten.
(Gäller ej för avstämningsmöten)

0 kr

x

Förvaltare, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av förvaltarskap

0 kr

x

Försäkringsbolag, intyg
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G

Avgift

God man, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av godmanskap

H
Handikappfordon
Hemgångspaket
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även för
utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning
Exempelvis vid dyk- och flygcertifikat, aupair, intyg
till visum m.m.

0 kr
Avgift

Hälsoundersökningar, resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten

Kör-, trafik- och traktorkort, (ej pga sjukdom)

L
Livsmedelsintyg, vid arbete med
livsmedelshantering
Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård av
missbrukare
Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av unga.
Utfärdas av barnkliniken.

x

x
x

2070 kr

x

0 kr

x

Avgift

Kör-, trafik- och traktorkort, (pga sjukdom)

x
Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
125 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
0 kr
900 kr vid
enbart
undersökning
1125 kr inkl.
moms vid
intyg

Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare genomgått någon
hälsoundersökning (efter sin ankomst till Sverige)
• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

K

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1125 kr inkl.
moms

x

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

x

0 kr
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Läkarutlåtande om hälsotillståndLOH, intyg om

N
Nykterhetsintyg, i samband med dom för rattfylleri,
inkl. avgift för intyg + läkarbesök. Provtagningar
debiteras särskilt se nykterhetsprov.
Nykterhetsprov alkohol
Nykterhetsprov narkotika

M

0 kr
Avgift

375 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
Avgift

Parkeringstillstånd, intyg för

S
Sterilisering, intyg om
Skola, intyg till grundskola till exempel kost

x

Inom
grunduppdraget
0 kr

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård
(samhällsorgan begär)

Resa, intyg för att avboka eller intyg för att ta med
mediciner. Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg
Röntgenundersökning, utan samband med sjukdom
t.ex. asbest eller ”hälsolunga”.

x

Inom
grunduppdraget

Avgift

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård (när
enskild begär det)

R

x

timtaxa

Ortopediska hjälpmedel, intyg för erhållande av

P

Inom
grunduppdraget

750 kr inkl.
moms

Migrationsverket

O

x

timtaxa
Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
timtaxa
750 kr inkl.
moms
Avgift

x
x

Inom
grunduppdraget
0 kr
x
0 kr
x
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T
Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, avser
annan prövning än för vårdpersonal eller för
intagning vid vårdskolor, vilka är avgiftsfria

Avgift

300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0 kr

x

Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, för
personal i riskyrken samt för intagning till
utbildningar i dessa yrken. Med riskyrken avses t ex
polis- skol- och daghemspersonal, socialarbetare och
vårdpersonal.

V

Inom
grunduppdraget

Avgift

Inom
grunduppdraget

Vaccinationer, se nedan
Influensavaccin
Om patienten tillhör följande riskgrupper enligt
socialstyrelsen




Personer över 65 år
Gravida kvinnor i andra och tredje trimetern
Personer oavsett ålder med:
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt vissa
andra kroniska sjukdomar.
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom
eller behandling)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Astma (för barn och ungdom gäller svår astma,
grad 4, med
funktionsnedsättning)
- Extrem fetma (störst risk vid BMI över 40)
- Flerfunktionshinder hos barn
 Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats mot
A (HINI)
Hushållskontakter och personal som vårdar personer
med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
ovan nämnda riskgrupper
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
övriga icke tillhörande riskgrupperna
Influensavaccination för övriga, icke tillhörande
riskgrupper
Pneumokockvaccination
För medicinska riskgrupper, se ovan under

0 kr

x

0 kr

x

300 kr

x

220 kr

x

0 kr

x
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influensavaccin
För övriga icke tillhörande riskgrupperna.
Stelkramp
Vaccination mot (vid skada ingår första
vaccinationen i ordinarie besöksavgift)
Vaccinationer*, övriga icke specificerad

220 kr
300 +
självkostnad
för vaccinet
300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0 kr

x

0 kr

x

Vård- och behandlingsresor, intyg för
Vårdbidrag, intyg vid ansökan om statligt eller
kommunalt
Avgift

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i samband
med intyg

x

Inom
grunduppdraget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i samband med
intyg

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.
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3 Övriga regler
3.1 Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
3.2 Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften. Regeln gäller samtliga tidsbeställda besök i öppen vård,
d.v.s. även besök för intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom.
3.3 Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.
3.4

Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder
och foton

Avgift
Journalkopia
1-9 kopior
10 kopior eller fler (avgift debiteras även för
de 9 första kopiorna), pris per sida

Avskrift, pris per påbörjad kvart

0 kr
6 kr/sida upp till maxbelopp
500 kr/utskriftstillfälle
(innebär gratis kopior efter 83
sidor vid ett utskriftstillfälle)
85 kr

Röntgenbilder, bilder alt CD-skivor till
privatperson
Fotografier, pris per bild
Loggrapporter

100 kr
6 kr
0 kr

Ovanstående handlingar lämnas avgiftsfritt till:
- Andra enheter inom landstinget
- Företagshälsovård som är anlitad av landstinget
- Annan offentligt finansierad vårdgivare
- Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
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Förändringar gällande regelverket intyg och
åtgärder/undersökningar
Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
Att priset för timtaxa revideras årligen efter regionala priser och ersättnigar för
södra sjukvårdsregionen.

Sida 8 av 8

Egenavgifter och hyra tekniska hjälpmedel
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2020, gällande tills vidare

Egenavgift: Engångsavgift som patienten betalar vid utlämnandet av hjälpmedlet. Ny egenavgift gäller vid varje ny förskrivning.

Egenavgift
Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

175 kronor
350 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

350 kronor
350 kronor

Ortopediska skor (per par)
över 18 år

700 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

350 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat
Slinga och TV-hjälpmedel (kan ej användas utan hörapparat)
Varseblivning

350 kronor
350 kronor
0 kronor
350 kronor

Syntekniska hjälpmedel
CCTV- utrustning
Daisy
Elektroniskt förstoringsglas
Fickminne
Glasögon

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor

Kostnadstak

Glasögon och linser för patienter som har afaki samt
barn och ungdomar 0-19 år

Se under hjälpmedelsbidrag
Egenavgift

Andningshjälpmedel
Apneskena
CPAP-utrustning
Kommunikation/kognitionshjälpmedel
Handdatorer
Ur och klockor
Telefon, specialmodell
Daisy
Cyklar och elrullstolar
Cyklar för barn och ungdom
Elrullstolar

Lån/hyra/driftsavgift

35% av kostnaden
350 kronor per år

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor

350 kronor
350 kronor per år

Träningshjälpmedel
350 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

175 kronor per påbörjad
månad

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

§ 160

Taxor och avgifter 2020 för hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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)

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

Uteblivandeavgift läkare (BUP) Uteblivandeavgift annan
vårdgivare (BUP)

2019

0 kr

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.

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

Pris timtaxa för intyg och åtgärder 2019:

Timtaxa läkare 1 tim

Avgift utan
Avgift med
moms
moms
2019
2019
1100 kr
1375 kr

Timtaxa övrig personal 1 tim

550 kr

688 kr

Förslag till förändring på pris timtaxa för intyg och åtgärder 2020:

Timtaxa läkare 1 tim

Avgift utan
Avgift med
moms
moms
2020
2020
1641 kr
2051 kr

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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer 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

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

Paragrafen är justerad

Administrativa taxor och
avgifter inom Region
Kronoberg 2020

18
19RGK55

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK55
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-05-13

Regionfullmäktige

Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2020

Ordförandes förslag till beslut
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).

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020
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Datum: 2019-05-13
Identifierare: 149614
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Bilaga 1 Administrativa taxor inom region
Kronoberg 2020
Kopior av allmän handling
Digital handling

Kostnadsfritt i samband med digitalt utlämnande. Om utskrift görs med anledning
av en sekretessprövning utgår samma avgift som vid utlämning av papperskopia
(se nedan).
Papperskopia

1-9 kopior

0 kr

10 kopior eller fler (avgift debiteras
även för de första 9 kopiorna)

6 kronor/sida

Ovanstående handling lämnas avgiftsfritt till:






Andra enheter inom Region Kronoberg
Företagshälsovård som är anlitad av Region Kronoberg
Annan offentligt finansierad vårdgivare
Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Faktureringsavgift
Faktureringsavgift för kopior, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och foton
tas ut om kopiorna inte hämtas på respektive enhet.
Faktureringsavgift

50 kr

Kravhantering
Påminnelseavgift

Om gäldenären inte betalar inom betalningsvillkoren skickas en
betalningspåminnelse på högsta lagstadgade påminnelseavgift ut, 60 kronor.
Inkassoavgift

Om kravet trots påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav på högsta
lagstadgade inkassoavgift ut, 180 kronor.

Datum: 2019-05-13
Identifierare: 149614
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Avbetalningsplan

För det fall gäldenären önskar en avbetalningsplan kan det göras efter
överenskommelse, avgift tillkommer motsvarande den avgift anlitat inkassoföretag
tar.
Uppläggningsavgift

170 kronor

Aviavgift

60 kronor

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår enligt 6§ räntelagen från förfallodag till dess full betalning
sker. Räntesatsen regleras av räntelagen och uppgår till gällande referensränta plus
8 %.

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

§ 161

Administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2020 (19RGK55)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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 ändringar föreslås i jämförelse med föregående år (2018).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
 Bilaga 1 Administrativa taxor inom region Kronoberg 2020

Paragrafen är justerad

Driftsramar 2019

19
18RGK1002

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1002
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-05-23

Regionstyrelsen

Driftsramar 2019

Ordförandes förslag till beslut
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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sammanställning av föreslagna förändringar av driftbudgetramar 2019
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Sammanställning över föreslagna budgetöverföringar mellan regionens nämnder 2019
Belopp i tkr
Ytterligare tillfälligt anslag för "Närmare
Kronobergaren"
Återläggning tillfällig ramflytt till HSN,
Koordinator vårddokumentation
Återläggning tillfällig ramflytt till HSN, 20 %
ssk BUP patientsäkerhetsarbete
Projekt tobaksavvänjning för unga
ytterligare tillfällig ramflytt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelsen

-

-

30
-

300

120

-

120

149

Tillskott till RUN för ökat driftstöd ALMI

-

642

Reglering ram vaccin barnhäsovård, tidigare
specialdestinerat statsbidrag nu generellt.
Växling budgetmedel för lokalvård
Vårdcentralen Birka
Omfördelning av FoU-pengar från RUN till
HSN
Växling budgetmedel för lokalvård hus M1,
Sigfridsområdet
Växling budgetmedel för lokalvård
resecentrum Alvesta
Växling budgetmedel för mellanstäd OP,
CLV

-

300

Analytiker tjänst

-

471

-

1 584

-

600
642
300

-

Budgetförstärkning till KN för kostnader för
konst som inte bör gå på investering
Växling budget lokalvård mellan PSC och
RGS för integrerade beroende-mottagningar
Kompensation för hyra provisoriska lokaler,
Dockan mfl.

471

75

-

1 407

-

500

-

205

75

762

630

630

Överföring av anslag för mobila läkare
Växling budget för liggande trpt
Kompensation för hyresjustering Italienska
palatset

600

205

Växling budget för sjukhusreception

-

3 233
1 407
2 500

2 500

-

309

309

-

400

400

370
-

11 432

Vårdval

149

500

762

Styrelsen för Grimslövs
Folkhögskola

Kulturnämnden

30

300

1 584

Flytt av 2 st controllertjänster
Budgettillskott 2019 för läkemedelsgenomgångar

Regionala Utvecklingsnämnden

Trafiknämnden

-

370
11 432

3 233

Prel komp till SHV för OH-kostnad MAdepån
Återäggning budget för servicevärd-tjänst
från RGS till HSN(IVA).
Anslutning Strålenheten till
sjukhusreception

-

375

375

-

548

548

135

-

135

1 240

-

1 240

Budgetöverföringar kopplade till
omorganisation
Flytt av HR-chefstjänst från HS-gem (HSN)
till Staben
Flytt av Kundvalsenheten från Staben till
HSN
Flytt av 3,5 tjänster från Rekryterings- och
bemanningsenheten (Regiongemensamt)
till FoUU (HSN)
Flytt av 1 tjänst HR strateg från HR-avd till
FoUU(HSN)
Flytt av 1 tjänst Medicinsk rådgivare från
AMK (Staben) till FoUU(HSN)
Flytt av 5211005 Kurs o Utbildningar från
RUN till FoUU(HSN)
Flytt av medel kopplade till frikod 01365
"Regiongemensam introduktion"från
Reg,gem 0822 000 till FoUU(HSN)
Flytt av medel kopplade till frikod 50207
"Sommarpraktikanter" från Reg,gem 0822
000 till FoUU(HSN).
Flytt av medel kopplade till frikod 93007
"HOPE" från Reg,gem 0822 000 till
FoUU(HSN).
Flytt av resterande AMK från Staben till
FoUU(HSN)
Flytt av FoUU från HSN till Styrelsen
Flytt av budget för chefstjänsten på
kundvalsenheten från Staben till HS-gem
(HSN)
Löneglidning chef Kundval från reg gem till
HSN (HS-gem)

Totalt

-

2 999

2 999

-

1 970

1 970

-

996

996

-

1 867

1 867
1 254

-

92

92

-

1 000

1 000

-

100

100

-

3 316

3 316

66 436

-

908

908

-

738

738

-

1 254

-

538

66 436

-

44 304

-

44 267

2 425

709

-

-

2 633

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

§ 162

Driftsramar 2019 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
--Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör redogör för ärendet och informerar om
att "Överföring av anslag för mobila läkare" felaktigt nog har ingått i
sammanställningen. Detta kommer att korrigeras inför regionstyrelsens sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer förändringar i driftsramar för 2019 enligt redovisad
sammanställning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Driftsramar 2019
 Sammanställning av föreslagna förändringar av driftbudgetramar 2019

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Grön
rehabilitering i Kronoberg

20
18RGK1652

Svar på motion
Diarienr: 18RGK1652
Handläggare: Sara Maripuu,
Datum: 2019-05-13

Regionfullmäktige

Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
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.
Svar på motion
Grön rehabilitering som behandlingsform har tidigare varit uppe till diskussion i
hälso- och sjukvårdsnämnden och i regionfullmäktige. På uppdrag av
regionstyrelsen till FoU-beredningen genomfördes i mars 2016 en omvärlds- och
kunskapskartläggning gällande grön rehabilitering. Denna har nu förnyats med
koppling till ytterligare ett aktuellt ärende om grön rehabilitering, 18RGK899. I
detta ärende anges också förslag till fortsatt hantering av frågan gällande införande
av modell för grön rehabilitering som kompletterande behandling. Ärendet
kommer att hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen under
maj-juni. 2019.
Det första av dessa förslag bör kunna anses besvara den föreliggande motionen:
Förslaget innebär att 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. Erfarenheter i identifierade andra regioner samt
beskrivet aktuellt kunskapsläge bör vägas in i konsekvensbeskrivningen.
Förslaget innebär också att ett uppdrag bör gå till FoUU-direktören att sätta
samman en arbetsgrupp bestående av kompetens inom sakkunskap, utredning och
upphandling. Berörda enheter kan vara AMK, FoU-enheten,
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1652
Handläggare: Sara Maripuu,
Datum: 2019-05-13

upphandlingsenheten, verksamhetsutvecklare inom verksamhetsområde
primärvård och rehab, hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet, hälso- och
sjukvårdens ledningssekretariat.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Det ovan beskrivna förslaget ska också inkludera ekonomiska konsekvenser för ett
eventuellt genomförande.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Grön rehabilitering i Kronoberg
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 73/19
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

§ 73

Svar på motion – Grön rehabilitering i
Kronoberg (18RGK1652)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att
regionfullmäktige beslutar att motionen anses 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.
Beslutsunderlag

 §51 HSN AU Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg
 Förslag till svar på motion - Grön rehabilitering i Kronoberg
 Motion till regionfullmäktige- Grön rehabilitering i Kronoberg

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

§ 163

Svar på motion – Grön rehabilitering i
Kronoberg (18RGK1652)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Yrkanden

Eva Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla ordförandens
förslag till beslut.
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

Paragrafen är justerad

Sammanträdesplan 2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK204
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-22

Regionfullmäktige

Sammanträdesplan 2020

Ordförandes förslag till beslut
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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sammanträdesplan 2020
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Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2020
JAN
Regionfullmäktige (RF)

FEB

MAR

26

APR

MAJ

8

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

2

28

18

22

13

10

15

15

6

3

1

16-17

Regionstyrelsen (RS)

21

11

24

21

19

Regionstyrelsens AU
(RSAU)

7

4

10

14

5, 26

11

5

15

27

12

7

1, 29

20

18

26

1

19

Regionstyrelsens PU

2

NOV

DEC

25

2

(RSPU)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)

28

27

Hälso- och
sjukvårdsnämndens AU

22

20

24

21

13

9

Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

6

5

30

28

11

7

19

17

5

4

29

3

2

20

16

Kulturnämnden (KN)

28

24

12

1

Patientnämnden (PAN)

13

26

7

17

12

Folkhälsoberedningen (FHB)

14

27

15

4

13

Organisationsutskottet (OU)
Regiondagar
Kommunalt forum RS/KS

24

17
11

11

4

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

§ 164

Sammanträdesplan 2020 (19RGK204)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott ger kanslidirektören i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde den 4 juni återkomma med förslag till sammanträdesplan i enlighet med
ordförandens och Sven Sunesson (C) förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 för Region Kronobergs politiska
organisation.
Yrkanden

- Ordföranden föreslår att föreslagna sammanträdesdatum för hälso- och
sjukvårdsnämndens den 29 januari och 18 november flyttas till den 28 januari respektive
17 november. Vidare föreslår ordföranden att hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskotts föreslagna sammanträden den 25 mars, 22 april och 10 juni flyttas till den
24 mars, 21 april och 9 juni.
- Sven Sunesson (C) föreslår att kanslidirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde den 4 juni återkomma med förslag på sammanträdesdatum för
regionstyrelsens personalutskott som inte sammanfaller med regionstyrelsens
arbetsutskotts sammanträden.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens
ändringsförslag avseende ändrade datum för hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälsooch sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Han finner att regionstyrelsens arbetsutskott
bifaller förslaget.
Därefter frågar ordföranden om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Sven Sunessons
(C) ändringsförslag avseende ändrade datum för regionstyrelsens personalutskott. Han
finner att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2020
 Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2020 Inför RSAU

Paragrafen är justerad

Svar på revisionsrapport –
Granskning av
vårdrelaterade infektioner
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 19RGK407
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-10

Regionfullmäktige

Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade
infektioner

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av vårdrelaterade infektioner till hälso- och 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 hälsooch 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 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.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade§ 75/19 att godkänna svaret på
revisionsrapporten Granskning av vårdrelaterade infektioner samt att överlämna
svaret till regionfullmäktige.

Granskning av vårdrelaterade infektioner
Rekommendationer och svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inhämtat underlag för svar från berörda chefer,
chefsläkare och tjänstemän. Arbetet med kvalitet och patientsäkerhet är en
prioriterad fråga i Region Kronoberg. Från och med 2019 har vi förstärkt vår
organisation för att ytterligare kunna kraftsamla och förstärka
patientsäkerhetsarbetet. Det nya Patientsäkerhetsrådet har tillkommit för att bidra
till en mer tydlig och sammanhållen organisation med nära koppling till
verksamheterna. Målsättningen är att underlätta för verksamheterna att arbeta
utifrån uppsatta mål och att kunna nå förbättrade resultat. Under 2019 kommer
den nya organisationen att fortsätta utvecklas.
Rekomendation

Revisonen rekommenderar 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.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

I Region Kronoberg pågår många olika projekt och mätningar som rör kvalitet och
patientsäkerhet. För att stärka det arbete som pågår har regionen ändrat sin
patientorganisation utifrån de brister som identifierats. På central nivå har det
saknats en tydlig struktur och att det har varit svårt att tydliggöra övergripande
prioriteringar. Det har bidragit till att många bra projekt har pågått men att en
helhetssyn saknats. Regionen kommer genom Patientsäkerhetsrådet på ett tydligare
sätt kunna arbeta strategiskt med patientsäkerhetsfrågor, samordna arbetet och
tydliggöra övergripande prioriteringar. Vi delar revisionens uppfattning om att en
övergripande handlingsplan för patientsäkerhetsarbete behövs. Detta kommer
Patientsäkerhetsrådet att arbeta fram under året.
Det blir väsentligt i den nya patientsäkerhetsorganisationen att regionen ser över
kopplingen mellan de centrala resurserna och resurser på verksamhetsnivå. En
åtgärd som genomförts för att stötta verksamheterna är att patientsäkerhetsorganisationen förstärkts med sex stycken förändringsledare. Deras uppdrag är att
stötta verksamheterna med bland annat uppföljning och analys och införandet av
nya rutiner. Ett förslag är också att som en del av ledning och styrning av hälsoSida 2 av 4
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och sjukvården formulera ett gemensamt grunduppdrag som inkluderar arbetet
med patientsäkerhetsfrågor för verksamhetsutvecklare ute i verksamheterna.
En övergripande handlingsplan kan hjälpa till att skapa helhetssyn och tydliggöra
prioriteringar men i nuläget är det fortsatt svårt att mäta resultatet av
patientsäkerhetsarbete. Det metoder regionen har tillgång till idag är inte tillräckligt
bra för att kunna få en systematisk uppföljning. Nu genomförs
punktprevalensmätning (PPM) årligen vilket sannolikt inte är en tillräcklig
uppföljning för att veta att om alla de projekt som pågår i regionen ger resultat.
Om PPM-VRI (Vårdrelaterade infektioner) ska vara en del i uppföljning och
återkoppling krävs mer resurser för att göra en djupare analys av data.
För att möjliggöra en mer aktiv uppföljning måste regionen kunna använda
Infektionsverktyget (funktion i Cambio Cosmic). Region Kronoberg har valt att
avvakta med införandet tills man på nationell nivå rättar till de brister som
systemet har idag. Om Infektionsverktyget ska vara en del i uppföljning krävs en
aktiv förvaltningsgrupp med tydligt uppdrag och mandat. Det kommer också kräva
mer resurser och mer deltagande från verksamheten. Prioritering av resurser för
detta ska göras i ordinarie budgetarbete. Infektionsverktygen kan även ge även
möjlighet till bra Strama-data (Samverkan mot antibiotikaresistens).
Regionen behöver en tydlig strategi för att nå målen gällande följsamhet i BHK
(Basala hygienrutiner och klädregler). Handlingsplan vid bristande följsamhet ska
på nytt kommuniceras eftersom den måste vara känd i organisationen och
uppföljning av följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner behöver bli mer
tydliga och strukturerade. Det kommer att krävas att verksamheterna har resurser
för att implementera och följa vårdhygieniska rutiner samt att delta i
förbättringsarbeten. Hygienronder ska i normalfallet vara obligatoriska och
genomföras regelbundet. Det finns flera förbättringsåtgärder att arbeta med.
Vårdhygien behöver få en mer central roll i patientsäkerhetsarbetet och
patientsäkerhetsronderna och det ska finnas en kontaktperson för
patientsäkerhets- och hygienfrågor i respektive verksamhet.
Sammanfattningsvis är det centralt att regionen har bra mätmetoder för att vi ska
kunna följa resultatet av vård och behandling. Dock skapar inte mätningar eller
resultatet förbättringar i sig utan regionen behöver använda resultatet för att
koppla på det förbättringsarbete som behövs för att möjliggöra förändring. Det
finns goda möjligheter att få till stånd en positiv utveckling av
patientsäkerhetsarbetet som kan generera goda resultat under de kommande åren.
Rekommendation

Revisionen rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det
sker en återkoppling på verksamhetsnivå vad gäller mätningar av VRI.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Regionen kan i nuläget endast redovisa resultat på regionnivå. Med nuvarande
mätmetoder kan det därför vara svårt att dra slutsatser på verksamhetsnivå från
regionresultatet. Infektionsverktyget skulle göra det möjligt att kunna följa upp på
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verksamhetsnivå men som tidigare beskrivits fungerar inte det verktyget idag.
Region Kronoberg har valt att avvakta med införandet tills man på nationell nivå
rättar till de brister som systemet har idag.
Målet är vi på sikt ska resultatet och handlingsplanen diskuteras på
patientsäkerhetsronder tillsammans med resultat från BHK och PPM-VRI
nedbrutet på respektive enhet.
Rekommendation

Revisionen rekommenderar att hälso- och sjukvården säkerställer att det finns
analysresurser för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i att analysresurser behöver förbättras
både på central nivå och på verksamhetsnivå. Vid årsskiftet skapades en ny enhet
för hälso- och sjukvårdens utdata, uppföljning och analys och utdata.
Rekommendation

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.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Den huvudsakliga uppföljningen av verksamheten inom hälso- och sjukvården
sker via delårs- och årsrapporter. Hälso- och sjukvårdsnämnden delar dock
revisionens bedömning om att uppföljning av vårdrelaterade infektioner kan vara
med i internkontrollplanen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Mötesdatum: 2019-05-09

§ 75

Svar på revisionsrapport – Granskning av
vårdrelaterade infektioner (19RGK407)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av vårdrelaterade infektioner samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av vårdrelaterade infektioner till hälso- och 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 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.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

Expedieras till

Revisorerna Region Kronoberg
Beslutsunderlag






Svar på revisionsrapport
Missiv - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
Rapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
§53 HSN AU Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade infektioner

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

§ 165

Svar på revisionsrapport – Granskning av
vårdrelaterade infektioner (19RGK407)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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 hälso- och 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 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.

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade§ 75/19 att godkänna svaret på
revisionsrapporten Granskning av vårdrelaterade infektioner samt att överlämna svaret
till regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag
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Missiv - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
Rapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 19RGK406
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-13

Regionfullmäktige

Svar på revisionsrapport – Granskning av sårbehandling

Ordförandes förslag till beslut
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.
- 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.
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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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 74/19 att godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av sårbehandling samt överlämna svaret till
regionfullmäktige.
Granskning av sårbehandling
Rekommendationer och svar
Underlag för svaren från hälso- och sjukvårdsnämnden har inhämtats från
berörda chefer, chefläkare och tjänstemän. Ett fortsatt utvecklingsarbete runt
sårbehandling ställer krav på att flera funktioner och enheter samverkar på ett
tydligt sätt. Det handlar om Allmänmedicinskt Kunskapscentrum (AMK),
Patientsäkerhetsrådet, Kliniskt Träningscentrum (KTC), Medicinska kommittén
(MK), Hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet och regionens sårsamordnaren.
Rekommendation

Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden genomför en översyn vad
gäller möjligheter till att ta fram och analysera fakta i form av kvalitet och resultat
gällande sårbehandling. Översynen bör omfatta en analys av hur
PrimärvårdsKvalitet kan nyttjas. Vidare bör översynen omfatta konsekvenser av att
delta i RiksSår och möjligheten till integration mellan kvalitetsregister och
journalsystemet Cosmic för att undvika att personalen arbetar med onödig
administration (dubbelregistrering).
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Region Kronoberg använder sedan 2017 utdataverktyget Medrave för att hämta
data från journalsystemet Cambio Cosmic, utifrån angivna indikatorer i
PrimärvårdsKvalitet. En av fördelarna med detta är att det inte ställer krav på
dubbelregistrering, eftersom kvalitetsregistret är integrerat med journalsystemet.
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När det gäller sårbehandling handlar det i nuläget om tre indikatorer i
Primärvårdskvalitet. Ytterligare indikatorer kan tillkomma över tid men detta
utvecklingsarbete sker på nationell nivå. Under förutsättning att Medrave kan bidra
med utvecklingskompetens skulle ytterligare indikatorer runt sårbehandling kunna
hämtas från journalsystemet. Utvecklingen av en sådan regional applikation skulle
kunna hanteras av regionens sårsamordnare i samverkan med AMK.
Den stora nackdelen med kvalitetsregistret RiksSår är att det inte är integrerat med
journalsystemet och därmed ställer krav på dubbelregistrering. En av fördelarna
med detta kvalitetsregister är att det även utgör ett kliniskt verktyg för struktur,
arbetssätt och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över
verksamhetens resultat och förbättringsområden. Detta sätt att arbeta skulle kunna
utgöra en grund för framtagandet av regionala medicinska riktlinjer. (Se svar nedan
på rekommendation gällande medicinska riktlinjer). Några av regionens
vårdcentraler, t.ex. Birka VC, har visat intresse att gå med i RiksSår. Ett sätt att
hantera frågan tills en automatiserad integration med journalsystemet är löst, skulle
kunna vara att de vårdcentraler som önskar kan gå med. Syftet skulle då vara att
inhämta erfarenheter av registret tills övriga frågor är lösta. Värdet av ett
deltagande för den enskilda vårdcentralen och de fåtal patienter varje enhet sköter
skulle dock vara begränsat.
Automatiserad integration mellan kvalitetsregister och journalsystem är en
angelägen fråga eftersom det minskar belastningen på vårdpersonalens
administration. Samtidigt är den en fråga som ställer krav på prioritering av de
drygt 100 kvalitetsregister som finns att tillgå. Det pågår en nationell utredning
gällande kvalitetsregister, där även integrering med journalsystem ingår. Region
Kronoberg bör invänta resultatet av det nationella initiativet och därefter föra en
dialog om prioritering av arbetet med integrering. Dialogen bör föras internt samt
tillsammans med övriga regioner som använder journalsystemet Cambio Cosmic.
Rekommendation

En kartläggning bör genomföras inom primärvården för att ta fram ett underlag
över hur stor del av personalens tid som används för sårvård.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Denna kartläggning bör kopplas till implementering av fastställda medicinska
riktlinjer. (Se svar nedan på rekommendation gällande medicinska riktlinjer). AMK
bör tillsammans med sårsamordnaren få i uppdrag att genomföra
kartläggningen/mätningen, som kan ske under 1 -2 veckor som en baseline. När
de medicinska riktlinjerna har implementerats bör mätningen upprepas.
Rekommendation

Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns
analysresurser för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

En modul för aggregerade data via Medrave ska upphandlas. Denna kan, efter
överenskommelse, tillgodose behovet av skräddarsydd rapportering för
huvudmannen, vårdvalet och vårdgivaren. Medrave ansvarar för att bygga och
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underhålla rapporterna, och för distribution till överenskomna mottagare med
behörighet. Rapporterna kan uppdateras dagligen och bestå av såväl grafik som
tabeller. Chefer och processansvariga kan själva genomföra analyser och jämföra
data på aggregerad nivå, till exempel för att få en bild av hur resursanvändningen
varierar över tid.
Rekommendation

Medicinska kommittén bör fastställa riktlinjer för sårbehandling.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Sårbehandling berör flera medicinska grupper. Ordförande för MK bör därför få i
uppdrag att sätta samman en multiprofessionell arbetsgrupp med syfte att utarbeta
medicinska riktlinjer. I arbetsgruppen bör en representant från Resursgrupp
vårderfarenhet ingå. Denna person har egen erfarenhet av svårläkta sår samt som
stöd/mentor för andra patienter. Framtagandet av riktlinjerna bör utgå ifrån de
nationella riktlinjerna och kompletteras med en regional vårdöverenskommelse.
Riktlinjerna ska tydliggöra struktur, processer och alternativ för prevention och
behandling av svårläkta sår, inklusive trycksår, samt mål, dokumentation och
uppföljning. Det arbetssätt som kvalitetsregistret RiksSår beskriver bör utgöra en
inspiration för riktlinjerna. Riktlinjerna ska fastställas av medicinska kommittén
senast i början av 2020. Implementeringen av riktlinjer bör stödjas av AMK, KTC
och utvecklingsledare inom patientsäkerhetsarbetet.
Rekommendation

En analys bör göras av de patienter som inkommer till sjukhus med förvärvat
trycksår. Analysen bör omfatta en kartläggning av i hur stor utsträckning trycksår
som ej är under behandling förekommer, varifrån patienterna kommer, samt en
rutin som säkerställer att återkoppling till berörd kommun inte endast sker på
individnivå.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

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. Denna statistik ska sedan ligga till grund för fortsatt
förbättringsarbete. Sårsamordnaren bör i samverkan med patientsäkerhetsrådet
säkerställa det förbättringsarbete som behöver göras gällande avvikelserapportering
och journalföring. Alla länets kommuner kan ta del av såväl avvikelser via Synergi
som journalanteckningar via Cambio Cosmic. Det är inte rimligt att Region
Kronoberg lägger resurser på att sammanställa rapporter till respektive kommun
utan varje kommun bör hantera sina egna sammanställningar och analyser. Region
Kronoberg bör fokusera på att utreda händelser som är kopplade till den egna
verksamheten.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Granskning av sårbehandling

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Kronoberg genomfört en
granskning av sårbehandling. Syftet med granskningen och övergripande revisionsfråga
är att svara på om Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att verksamheten arbetar på
ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar. Granskningen har genomförts under perioden november 2018 – januari månad 2019 genom intervjuer och dokumentgranskning.
Vår sammanfattande bedömning är att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte tillräckligt har
säkerställt att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar. Det
saknas ett faktamässigt underlag för att bedöma om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Av de beskrivningar som ges inom ramen för granskningen framgår att
diagnostik och behandling sker strukturerat i varierande utsträckning. Det saknas i nuläget information om den medicinska kvaliteten vad gäller sårbehandling.
Ett målmedvetet arbete med att minska förekomsten av trycksår som förvärvas på sjukhusen har varit framgångsrikt. Inom detta område har styrning, uppföljning och kontroll
fungerat tillfredsställande.
Vår bedömning baseras i övrigt på den avstämning av kontrollmål som gjorts.
Kontrollmål

Kommentar

Har Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns mätbara mål?

Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfyllt.
Det finns en målsättning om att verksamheten skall
minska förekomsten av trycksår som förvärvas under
tiden patienten handläggs på sjukhusen. Målsättningen
är mätbar och resultatet är möjligt för verksamheten att
påverka genom åtgärder.
Vad gäller övrig sårbehandling utövar nämnden en svagare styrning. Det finns inga mål angivna för vård och
behandling som avser svårläkta sår. Nämnden har i den
bemärkelsen inte säkerställt att det finns mätbara mål.

Har nämnden säkerställt att verksamheten
arbetar på ett ändamålsenligt sätt med
sårbehandlingar?
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Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfyllt.
När det gäller svårläkta sår bedömer vi att styrningen är
svag. Regionen saknar fakta och underlag för att bedöma
om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt.
När det gäller trycksår bedömer vi att nämnden har säkerställt att verksamheten i huvudsak arbetar på ett
ändamålsenligt sätt. Regionen har under ett antal år arbetat målmedvetet för att minska förekomst av trycksår
som uppstår på sjukhusen. En rad olika åtgärder har
vidtagits som har givit ett gott resultat. Det som brister
är kunskapen om trycksår förvärvade inom kommunerna.
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Har nämnden säkerställt att det finns ett
ändamålsenligt kvalitetsregister för sårbehandling inom Region
Kronoberg?

Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.

Har nämnden säkerställt att det finns ett
ändamålsenligt sätt att
föra in förbättrande
åtgärder i verksamheter utifrån brister som
uppmärksammas i
verksamheten gällande
sårbehandling?

Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfyllt.

Har nämnden säkerställt att det finns en
internutbildning avseende sårbehandling
som fungerar på ett
tillfredsställande sätt?

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

Hur fungerar samverkan med kommunerna?

Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfyllt.

Deltagande i kvalitetsregistret för sårbehandling, RiksSår
har aldrig varit föremål för behandling inom Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Vi har inom ramen för granskningen
inte tagit del av någon analys gällande om informationen
i PrimärvårdsKvalitet kan användas för uppföljning och
analys. Konsekvensen blir att det i nuläget saknas information om den medicinska kvaliteten vad gäller sårbehandling.
Av granskningen framgår att en rad utbildningsinsatser
vidtas för att åstadkomma förbättringar utifrån brister
som har uppmärksammats.
Genom att analysera de trycksår som har uppstått på
sjukhusen ges goda förutsättningar för förbättringar. Det
har skapats en struktur samt tid och resurser för att
åstadkomma en förändring.
När det gäller svårläkta sår finns tillgång till nätverk i
form av sårombud för att sprida kunskap om förbättrande åtgärder. Vi bedömer att det saknas ett faktamässigt underlag vad gäller den medicinska kvaliteten gällande sårbehandlingen för att systematiskt föra in förbättrande åtgärder.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt att det finns en
internutbildning avseende sårbehandling som fungerar
på ett tillfredsställande sätt.

Det finns forum för samverkan mellan kommun och region på en övergripande nivå. Vi bedömer dock att samverkan mellan kommun och region kan utvecklas på
både organisatorisk nivå och individnivå.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer:
-

Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden genomför en översyn vad
gäller möjligheter till att ta fram och analysera fakta i form av kvalitet och resultatgällande sårbehandling. Översynen bör omfatta en analys av hur PrimärvårdsKvalitet kan nyttjas. Vidare bör översynen omfatta konsekvenser av att delta i RiksSår
och möjligheten till integration mellan kvalitetsregister och journalsystemet
Cosmic för att undvika att personalen arbetar med onödig administration (dubbelregistrering).
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-

En kartläggning bör genomföras inom primärvården för att ta fram ett underlag
över hur stor del av personalens tid som används för sårvård.

-

Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns
analysresurser för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.

-

Medicinska kommittén bör fastställa riktlinjer för sårbehandling.

-

En analys bör göras av de patienter som inkommer till sjukhus med förvärvat
trycksår. Analysen bör omfatta en kartläggning av i hur stor utsträckning trycksår
som ej är under behandling förekommer, varifrån patienterna kommer, samt en
rutin som säkerställer att återkoppling till berörd kommun inte endast sker på individnivå.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

RiksSår (ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta ben-, fot- och trycksår) har utvecklats
i Blekinge som ett strukturerat verktyg för optimal sårbehandling. Resultatet visar att en
diagnostik och förbättrad behandling har lett till sjunkande förekomst av svårläkta sår,
minskad behandlingstid och betydande kostnadsreduktion, som i Blekinge blev 7 miljoner
kronor per år (150 000 invånare)1. Region Kronoberg använder sig inte av RiksSår som
kvalitetsregister. En stor del av sköterskornas tid inom primärvården består av att behandla sår.
Ovanstående visar på att sättet som man arbetar på när det gäller sårvård har en stor påverkan på behandlingstid, kostnad och lidande. En felaktigt hanterad sårbehandling kan
leda till en vårdskada. Med vårdskada avses kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.2
Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att genomföra en
granskning av hur Region Kronoberg arbetar med sårbehandling.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Syftet med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om Hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med
sårbehandlingar.
Delfrågor att besvara syftet


Har nämnden säkerställt att det finns mätbara mål?



Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att verksamheten arbetar på ett
ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar?
o
o
o
o



Används en strukturerad diagnostik och behandling av svårläkta sår?
Finns rutiner och riktlinjer i verksamheten? Följs dessa?
Används antibiotika på rätt sätt?
Hur sker ledning och styrning inom området?

Har nämnden säkerställt att det finns ett ändamålsenligt kvalitetsregister för sårbehandling inom Region Kronoberg?
o
o
o

Är det enkelt att få fram statistik?
Är statistiken relevant?
Rapporteras den i Synergi?

1

Landstinget Blekinges hemsida [2018-10-17]: http://ltblekinge.se/Forvardgivare/
Sarcentrum/Rikssar/
2 1 kap. 5§ Patientlagen
Februari 2019
Region Kronoberg
PwC

5 av 22

Granskning av sårbehandling



Har nämnden säkerställt att det finns ett ändamålsenligt sätt att föra in förbättrande åtgärder i verksamheter utifrån brister som uppmärksammas i verksamheten gällande sårbehandlingar?
o
o



Har nämnden säkerställt att det finns en internutbildning avseende sårbehandling
som fungerar på ett tillfredställande sätt?
o



1.3.

Arbetar verksamheten på det sätt som avses?
Får nämnden en rapportering över problemområden med förbättringsåtgärder?

Upplever distriktsköterskor och allmänläkare att de är trygga i sina kunskaper inom sårbehandling?

Hur fungerar samverkan med kommunerna?

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier har använts som bedömningsgrund i denna granskning:
-

-

-

Kommunallagen (2017:725): Nämnderna ska var och en inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten (6 kap 6 § Kommunallagen).
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Där framgår bl.a. att ”Offentligt finansierad
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet” (4 kap. 4 § HSL)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 5 kap Systematiskt förbättringsarbete)

Inom området även:
-

1.4.

Fullmäktiges beslut, mål och riktlinjer.
Hälso- och sjukvårdsnämndens styrdokument i form av mål, direktiv, riktlinjer
med mera
Tillämpliga reglementen

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervjupersoner och granskade dokument redovisas i bilaga.
Granskningen omfattar verksamheten inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vi har i granskningen definierat sår som svårläkta eller långsamt läkande sår som finns
kvar efter sex veckor. Granskningen har även omfattat Region Kronobergs arbete med
trycksår i verksamheten.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1. Utgångspunkter
Definition sår och sårbehandling
Att ha ett sår är en belastning och påverkar människors vardag. Det kan vara akuta sår
efter ett olycksfall eller efter en operation. Det kan även vara svårläkta sår som vid bensår
eller fotsår hos personer med diabetes men även trycksår eller maligna tumörsår.
Av Vårdhandboken framgår följande definition beträffande sår:
 Vulnus, primärläkande sår, till exempel operationssår och vissa traumatiska sår,
till exempel skärsår, är sår utan vävnadsdefekt. Sårkanterna läggs emot varandra
och sutureras.
 Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter
som måste utfyllas för att såret ska kunna läka.
Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande
och underlätta det dagliga livet. Delmål kan vara exempelvis att minska sårsektion,
minska smärta och minska luktproblematik.
Trycksår
Trycksår är en av de vanligaste formerna av vårdskador som kan orsaka stort lidande för
patienterna och som kan resultera i höga kostnader för samhället. Trycksår definieras som
en lokal skada i hud eller underliggande vävnad och är ett resultat av tryck, eller tryck i
kombination med skjuv. Tryck uppstår av personens kroppstyngd mot underlaget, som
orsakas av lokal syrebrist som leder till vävnadsskada i muskelceller där ben möter muskelvävnad.
Med hjälp av bland annat metoder såsom punktprevalensmätningar (PPM)3 går det att
mäta förekomst av trycksår. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar årligen
PPM som är nationella. Mätningen är en ögonblicksbild och görs under en dag på varje
avdelning under en vecka som omfattas av riskbedömning, hudbedömning, insatta förebyggande åtgärder samt journalgranskning. Trycksår kategoriseras i en skala 1–4 och de
allvarligare trycksåren finns inom kategori 2–4.
SKL har tagit fram nio åtgärdspaket avseende trycksår som stöd till patientsäkerhetsarbetet för landsting och kommunerna.
Kvalitetsregister RiksSår
RiksSår är ett svenskt nationellt kvalitetsregister för personer med svårläkt sår, det vill
säga ett sår som inte läkt inom 6 veckor. Såret kan vara ett bensår, ett trycksår eller fotsår
hos patient med diabetes. Registret används i den kliniska vardagen. Av information från
3

PPM eller punktprevalensmätning innebär mätning av förekomst (av ex Trycksår) under en dag.
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RiksSår hemsida framgår att syftet är att den personal som behandlar patienten och dennes sår med hjälp av registret lättare ska kunna ställa en korrekt diagnos på såret och på
så sätt ge den bästa behandlingen och därmed snabbare sårläkning.
Genom RiksSår ges patienten en såransvarig som följer patienten genom behandlingen
fram till sårläkning. I RiksSår finns ca 9 0004 personer registrerade, vilket gör att det
snabbt går att identifiera områden för kvalitetsförbättringar, som minskning av antibiotikaförbrukning och bättre smärtlindring. Det leder till bättre livskvalitet för patient med
svårläkt sår. Registeruppgifterna utgör också en databas för forskning i ämnet sårläkning.

Källa: RiksSår (https://www.rikssar.se/rikssars-beslutstod)

2.2. Organisation och mätbara mål
2.2.1.

Iakttagelser

Organisation
Region Kronoberg har organiserat sitt patientsäkerhetsarbete genom en styrgrupp för
patientsäkerhetsarbetet bestående av bland annat chefläkare, chefläkare sjukhusvård och
primärvård, patientsäkerhetssamordnare, chef för utvecklingsavdelningen och företrädare
från KTC (kliniskt träningscentrum). Styrgruppen har bland annat berett ärenden för beslut i hälso- och sjukvårdsledningsgruppen där chefläkaren finns representerad. Från och
med april 2019 kommer att det finnas ett Patientsäkerhetsråd med en bredare representation där, förutom linjechefer, exempelvis även läkemedelskommittén och vårdhygien
ingår.

4

Källa: RiksSår.
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Under år 2018 har Region Kronoberg arbetat med ett patientsäkerhetsnätverk med representanter från verksamheten på centrum- och verksamhetsnivå. Från 2019 kommer patientsäkerhetsombuden att ersättas av förändringsledare. Tanken är att förändringsledarna
ska verka övergripande inom hälso- och sjukvården, och stödja verksamheterna med förändringsarbetet samt arbeta med uppföljning inom specifika patientsäkerhetsområden. I
Region Kronoberg finns en tjänst som samordnare för sår och sårbehandling inrättad.
På verksamhetsnivå är patientsäkerhetsarbetet organiserat genom olika ombud. I verksamheten finns sårombud och trycksårsombud som särskilt arbetar med frågor inom sårvård.
Målsättning
Det finns inga mål vad gäller sårbehandling på politisk nivå i Region Kronoberg. Hälsooch sjukvårdsnämnden får återkoppling vad gäller resultat från nationella trycksårsmätningar genom delårs- och årsrapporter. I övrigt ges muntlig rapportering till nämnd vid
behov.
Hälso- och sjukvårdsledningen har formulerat mätbara mål för andelen trycksår som förvärvas på sjukhus. Målet för år 2016 var 10 %, 2017 5 % och 2018 5 %. Medicin- och akutcentrums verksamhetsplan innehåller indikator för uppföljning av trycksår. Motsvarande
uppgift om trycksår återfinns i kirurgklinikens verksamhetsplan.
Någon målsättning vad gäller övrig sårbehandling förekommer inte. Det förekommer
inget om sårbehandling i primärvårdens verksamhetsplan. Inom vårdvalet anges i kravspecifikationen att primärvårdsenheterna ska följa medicinska kommittén och dess medicinska riktlinjer. I kravspecifikationen till vårdvalet hänvisas till följsamhet av vårdhandboken vad gäller rutiner vid sårvård. I övrigt finns ingen styrning. Någon uppföljning av
sårbehandling har inte genomförts inom ramen för vårdvalets uppföljning.
Under år 2018 har Regionstyrelsen ansvarat för vårdvalet inom primärvården. Under år
2019 övergår ansvaret till hälso- och sjukvårdsnämnden.

2.2.2.

Analys och bedömning

Har Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns mätbara mål?
Vi bedömer att Hälso- och sjukvårdsnämnden delvis har säkerställt att det finns mätbara
mål.
Det finns en målsättning om att verksamheten skall minska förekomsten av trycksår som
förvärvas under tiden patienten handläggs på sjukhusen. Målsättningen är mätbar och
resultatet är möjligt för verksamheten att påverka genom åtgärder.
Vad gäller övrig sårbehandling utövar nämnden en svagare styrning. Det finns inga mål
angivna för vård och behandling som avser svårläkta sår. Nämnden har i den bemärkelsen
inte säkerställt att det finns mätbara mål.
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2.3. Sårbehandling
2.3.1.

Iakttagelser

Svårläkta sår
Länsinvånaren söker vanligtvis primärvården för hjälp med svårläkta sår som även primärvården behandlar. I den mån de inte kan behandla patienten, remitteras denne till
den specialiserade vården. Om exempelvis patienten har diabetes och ett fotsår behandlas
patienten av ett multidisciplinärt fotteam. För dessa patienter finns det en tydlig struktur
och ett strukturerat omhändertagande. Uppföljning av patienten sker på sjukhuset.
Inom den specialiserade vården finns tillgång till sårsjuksköterska vilken har en konsultativ roll gentemot övrig personal. På kirurgavdelningen i Växjö finns sårsjuksköterska som
arbetar konsultativt gentemot kommun och övriga vårdavdelningar. På Ljungby lasarett
finns sårsjuksköterska på kirurgmottagningen. Av granskningen framgår att sårsjuksköterskorna används i hög utsträckning.
Av intervjuer framgår att det på ledningsnivå inom Region Kronoberg finns en begränsad
kunskap om hur väl sårbehandling fungerar i vården. Det saknas en samlad bild av medicinska resultat gällande sårvården och hur sårbehandling fungerar ute i verksamheten.
Det uppges vara svårt att diagnosticera sår. Av intervju framgår att det används många
olika diagnoskoder inom primärvården.
Sårsamordnaren har sammanställt information på hemsidan 5 med uppgift om sår och
sårbehandling. Där finns information om:
-

Trycksårsprevention. Bland annat riktlinjer vad gäller prevention och behandling
samt omvårdnadsöversikt.
Ben- och fotsår. Riktlinjer för utredning och behandling.
Rutiner och riktlinjer för undertrycksbehandling.
Övriga sår såsom diabetsfotsår, maligna tumörsår och brännskador.
Hygien, antiseptika och odling. Basala hygienrutiner, sårvård och sårodling.
Riktlinjer för dokumentation.

Enligt sårsamordnaren skulle det även behövas riktlinjer för det utvidgade besöket efter
sex veckor. Sårsamordnaren har deltagit på primärvårdsforum6 och informerat om innehållet. Utöver detta sker återkommande utbildningstillfällen för distriktsläkare och sjuksköterskor inom primärvården. Sårsamordnaren beskriver innehållet på hemsidan som en
rekommendation, och inte som riktlinjer, då det saknas beslut om dessa av den medicinska kommittén.
Kännedom om rutiner och riktlinjer bedöms vara god i organisationen. Följsamheten till
riktlinjen vad gäller dokumentation om sårbehandling bedöms däremot vara bristfällig.
Det är önskvärt att det sker en dokumentation i en individuell vårdplan för sårbehandling.
5

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetens-utveckling/kommitteer-ochgrupper/vardsamordnare/sarsamordnare/
6 Möte för verksamhetschefer och MLA (medicinskt ledningsansvariga ) på alla länets vårdcentraler.
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Av en analys av diagnoser för patienter med bensår inom sjukvården under våren 2018
(v19-21), som genomförts inom sårsamordnarens uppdrag, identifierades 2 135 patienter
där diagnos och/eller åtgärdskod skulle kunna vara bensår, men nästan hälften bedömdes
vara osäkra. Under dessa tre veckor genomfördes 4 106 besök i vården av dessa patienter.
Av intervjuer med ledningen för den offentliga primärvården görs bedömningen att det
sker en strukturerad diagnostik och behandling av svårläkta sår i verksamheten. Den information om sårbehandling som är framtagen av sårsamordnare behöver dock fastställas
av den medicinska kommittén som en riktlinje inom Region Kronoberg. Andra företrädare menar att det fungerar bra inom vissa enheter och sämre inom andra. I nuläget avgörs kvaliteten på vården av den enskilde distriktssköterskan och läkaren. Någon samlad
bild över hur mycket tid och resurser som används angående sårbehandling inom primärvården finns inte. Dokumentation av sårvården sker i journalsystemet.
Av intervjuerna med vårdpersonal framgår att sårbehandlingen ute i verksamheten fungerar i varierande grad. På en vårdcentral beskrevs att patienterna hade behandlats under
en lång tid och att det var fem-sex olika distriktsköterskor som behandlade den enskilde
patienten vilket gav dålig kontinuitet. Någon annan menade att vård och behandling i
nuläget fungerar väl.
Av intervjuerna med vårdpersonal framhålls särskilt betydelsen av en kontinuitet i vården. Dvs att det i möjligaste mån är samma distriktssköterska som svarar för omläggningen av patientens sår och vikten av att åstadkomma en så god kontinuitet som möjligt. En
vårdcentral startade ett utvecklingsprojekt mot bakgrund av att såromläggningar uppgår
till 21 % av de totala antalet besök på denna distriktssköterskemottagning. Undersökningen visade att det är svårt att åstadkomma en god kontinuitet kring sårbehandling. Under
våren 2019 påbörjas ett arbete på samma vårdcentral med att inrätta en sårmottagning
och att börja registrera i RiksSår för att skapa en bättre struktur och behandling kring sår.
Antibiotikaförskrivning
I budgeten för Region Kronoberg finns en målsättning7 om att minska antibiotikaförskrivningen hos befolkningen. Region Kronoberg är ett av de län i landet som använder
mest antibiotika.
En övergripande uppgift om antibiotikaförskrivning kopplat till sår uppges vara svår att få
fram. För att få fram en rättvisande statistik bygger detta på att diagnossättningen sker på
ett likartat sätt inom verksamheten. Av intervjuer med sårsamordnaren framgår att det
inte går att koppla antibiotikaförskrivningen till sår. Det går att se att det finns en förskrivning, men inte orsaken till varför antibiotika har satts in. Infektionsverktyget 8 kan
användas vid framtagande av statistik kring antibiotikaanvändandet, dock kommer det
vara tillgängligt först år 2020.
På individnivå krävs journalgranskning för att säkerställa orsak till antibiotikaförskrivning.
7

Målsättningen för år 2018 är 290 recept per 1000 invånare. Förskrivningen ska minska till 250 recept per 1000 invånare
år 2020.
8 Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika.
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Av intervju med företrädare för läkemedelskommittén anges att när det gäller den totala
antibiotikaförskrivningen kan volymen uppskattningsvis fördelas utifrån tre sjukdomsgrupper/orsaker:
-

Luftvägar 55 %
Urinvägar 30 %
Hud-/mjukdelsinfektioner 15 %, där sårbehandling är en mindre del.

Läkemedelskommittén tillsammans med Strama 9 har deltagit i utbildningar för regionens
vårdpersonal vad gäller förskrivning av läkemedel om hud- och mjukdelsinfektioner. Under hösten 2018 genomfördes tre storföreläsningar. Rekommendationslistan vad gäller
förskrivning av läkemedel i samband med sårbehandling har reviderats inför år 2019.
Av intervjuer med ledningen för den offentliga primärvården framhålls att antibiotikaförskrivningen sannolikt är onödigt hög, men att det saknas fakta/kunskap om detta. Det går
i nuläget inte att analysera orsak till förskrivning med nuvarande uppföljningsinstrument.
Det krävs en journalgranskning för att ge ett säkert svar.
Av intervjuer med vårdpersonal framkommer att det förekommer antibiotikaförskrivning
i onödan på kommunernas särskilda boenden beroende på bristande personalkontinuitet
både vad gäller primärvårdsläkare och kommunens sjuksköterskor. Beroende på bristfällig dokumentation och att det är olika personer som ser patienten förskrivs sannolikt antibiotika i onödan.
Trycksår
Förekomsten av trycksår var hög i Region Kronoberg för några år sedan. Exempelvis
uppmättes vid PPM år 2015 att 18 % av de inneliggande patienterna inom slutenvården
hade ett trycksår. Hälso-och sjukvårdsledningen beslutade därför om att genomföra månatliga PPM. Här sattes mål för de trycksår som förvärvas på sjukhuset. Målet för år 2016
var 10 %, 2017 5 % och 2018 5 %. Av Region Kronobergs egen statistik framgår att målsättningen vad gäller trycksår förvärvade på sjukhus har uppnåtts då mätningar från december 2016 visade att förekomst av trycksår var nere på 5 %. Rapportering vad gäller
förekomst av trycksår sker till SKL på det totala antal trycksår som har identifierats.
Tabell: Andel patienter i slutenvård som har minst ett trycksår

Region Kronoberg
Riket

2014
15,6 %
14,2 %

2015
17,3 %
13,8 %

2016
13,4 %
13,4 %

2017
10,7 %
13,5 %

2018
12,4 %
14,1 %

Källa: Vården i siffror

Tabellen ovan redovisar resultaten från PPM-mätningar avseende trycksår sedan år 2014
för Region Kronoberg och riket. Av tabellen framgår att Region Kronoberg har nått ett
bättre resultat än riket under de senaste åren, men att resultatet har varierat över tid.
Region Kronoberg följer de instruktioner och anvisningar för mätning som är nationellt
framtagna. Mätningarna är att betrakta som en ”självskattning” och görs av trycksårsom9

STRAMA är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige.
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bud på samma avdelning. Av intervjuerna framgår att bedömningarna av trycksårets karaktär kan skilja från person till person. Mätningarna kan genomföras av olika individer
vid de olika mätningstillfällen men sker vanligtvis av samma trycksårsombud.
Under år 2018 har mätningar avseende förekomst av trycksår genomförts månatligen.
Från och med 2019 sker det varannan månad.
Tabell: Andel patienter med trycksår

Andel patienter med trycksår
Varav patienter med trycksår
som uppstått på sjukhuset

Dec 2016
10 %
5%

Dec 2017
11,9 %
5,8 %

Dec 2018
10,4 %
6,5 %

Källa: Region Kronoberg

När det gäller uppgift om förekomst av trycksår som observeras i PPM kan enkelt uttryckt
dessa fördelas på följande kategorier:
-

Trycksår förvärvade på sjukhus
Trycksår som är observerat och under behandling hos vårdgrannar.
Trycksår som patient förvärvat innan sjukhusvistelse och som inte är under behandling.

Region Kronoberg har endast uppgift om trycksår förvärvade på sjukhus samt totalt antal
trycksår. I mätningarna särredovisas de patienter vars trycksår har uppstått på sjukhuset.
Av tabellen ovan framgår att ca hälften av de trycksår som identifieras i mätningarna hade
uppstått innan patienten kom till sjukhuset. Av mätningen framgår inte om dessa var
kända inom kommun/primärvård.
Sårsamordnaren följer upp resultaten från PPM. Om en enhet når ett sämre resultat
uppmärksammas detta och sårsamordnaren kan delta vid ett APT (arbetsplatsträff) som
kunskapsstöd.
Av patientsäkerhetsberättelsen från 2017 framgår att månatliga mätningar görs på alla
enheter och att det ses en minskning av trycksår som uppstått under vårdtiden. Patienter
på Akutmottagningen i Växjö har fått större tillgång till multikuddar, vilket möjliggör avlastning och kan bidra till riskreducering gällande trycksår. På Akutvårdsavdelningen har
ett förbättringsarbete genomförts med syfte att återfå följsamheten till rutiner kring basal
omvårdnad, bland annat med fokus på sängläge.
Av intervjuerna framgår en rad olika faktorer som anses ha bidragit till att förekomsten av
trycksår på sjukhusen har minskat. Ledningen har visat att arbetet var viktigt och har
uppmärksammat trycksår. Personalen har fått mycket information, och upplever att de tas
på allvar. Det har funnits ett nätverk där det finns utrymme för diskussioner. Mätningarna uppges ha bidragit till goda resultat. Genom arbetet med PPM förutsätts att flera medarbetare per avdelning har djupare kunskap om trycksår och att kompetensen sprids. Behandlingen har också utvecklats genom att lägesändring av patienten sker i större utsträckning och att patienten mobiliseras i ett tidigare skede. Arbetet med senior alert har
också satt trycksår i fokus. Det finns bra tillgänglighet till hjälpmedel såsom madrasser.
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Risk- och hudbedömning ska ske direkt när patienten kommer till vårdavdelning. Av intervjuer framgår att detta bedöms äga rum inom 8 timmar.
Beslut är taget om att trycksårsprevention från och med år 2018 skall vara ett obligatoriskt ämne i introduktionsutbildning för alla sjuksköterskor och undersköterskor inom
både slutenvård och primärvård.
Växjö kommun genomför, som enda kommun i landet, också mätningar vad gäller förekomst av trycksår hos äldre inom särskilt boende och i ordinärt boende. Av intervju med
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) framgår att kommunen har riktlinjer som anger
att det vid inläggning på sjukhus ska finnas dokumentation där det framgår att patienten
exempelvis har ett trycksår. Det sker ett aktivt arbete med riskbedömning enligt senior
alert. I Ljungby kommun är arbetet med senior alert inte lika väl utbrett.

2.3.2.

Analys och bedömning

Har Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar?
Vi bedömer att Hälso- och sjukvårdsnämnden delvis har säkerställt att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar.
När det gäller svårläkta sår bedömer vi att styrningen är svag. Regionen saknar fakta och
underlag för att bedöma om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt.
När det gäller trycksår bedömer vi att nämnden har säkerställt att verksamheten i huvudsak arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Regionen har under ett antal år arbetat målmedvetet för att minska förekomst av trycksår som uppstår på sjukhusen. En rad olika åtgärder har vidtagits som har givit ett gott resultat. Det som brister är kunskapen om trycksår
förvärvade inom kommunerna. Vidare saknas en systematisk återkoppling till berörd
kommun av de trycksår som har uppkommit innan patienten blev inlagd på sjukhus. Den
återkoppling som ges idag sker på individnivå.

2.3.3.

Svar på delfrågor

Används en strukturerad diagnostik och behandling av svårläkta sår?
Det saknas ett tillräckligt faktamässigt underlag för att besvara frågan. Av de beskrivningar som ges inom ramen för granskningen framgår att diagnostik och behandling sker
strukturerat i varierande utsträckning.
Finns rutiner och riktlinjer i verksamheten? Följs dessa?
Det finns rutiner och riktlinjer i verksamheten. Det saknas ett faktamässigt underlag för
att besvara frågan om följsamheten till berörda rutiner och riktlinjer. Av granskningen
framgår att kännedom om rutiner och riktlinjer bedöms vara god i organisationen. Följsamheten till riktlinjen vad gäller dokumentation om behandling av svårläkta sår bedöms
vara bristfällig.
När det gäller trycksår bedömer vi att följsamheten till rutiner och riktlinjer är god.
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Används antibiotika på rätt sätt?
Det saknas ett tillräckligt faktamässigt underlag för att besvara frågan. Av de beskrivningar som ges inom ramen för granskningen framgår att det kan förekomma en viss överförskrivning vad gäller antibiotika.
Hur sker ledning och styrning inom området?
Vi bedömer att ledning, styrning och uppföljning gällande trycksår i många delar är
ändamålsenlig. Det finns mål som regelbundet följs upp och resultaten återkopplas till
verksamheten. För de enheter där måluppfyllelse ej uppnås sker en dialog om hur verksamheten ska förbättra sina resultat.
När det gäller svårläkta sår bedömer vi att styrningen är svag. Primärvårdsenheter uppmanas att följa vårdhandboken. Någon uppföljning av verksamheten sker inte.

2.4. Kvalitetsregister
2.4.1.

Iakttagelser

RiksSår
Region Kronoberg deltar inte i kvalitetsregistret RiksSår. I kravspecifikationen till vårdvalet ställs inga krav om deltagande. Primärvården använder inga andra kvalitetsregister än
diabetesregistret, vilket är obligatoriskt. Principinställningen är att verksamheten inte ska
ha kvalitetsregister som kräver dubbelregistrering utöver journalsystemet Cosmic.
Av intervjuer framhålls nyttan av att kunna använda kvalitetsregistret. Utöver möjlighet
att vid uppföljning ta fram uppgifter innebär kvalitetsregistret också ett kunskapsstöd för
användare och stöd för åtgärder till patient. Kvalitetsregistret innebär också att rätt uppgifter om sårbehandlingen dokumenteras.
PrimärvårdsKvalitet
Av intervjuer framkom att regionen har tillgång till PrimärvårdsKvalitet. PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete. Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda
patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet. PrimärvårdsKvalitet
hämtar all data ur journalsystemet Cosmic och innebär således ingen ytterligare dokumentation.
Under rubriken Bensår finns prevalens av diagnos bensår, andel patienter med etiologisk
diagnos vid bensår och andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling.
I Region Kronoberg är samtliga vårdcentraler anslutna till PrimärvårdsKvalitet.
Av granskningen framgår att någon analys avseende möjligheten att använda data från
PrimärvårdsKvalitet inom sårbehandling har inte genomförts.

Februari 2019
Region Kronoberg
PwC

15 av 22

Granskning av sårbehandling

Avvikelserapportering Synergi
Av granskningen framgår att avvikelsehanteringssystemet Synergi används i begränsad
utsträckning vad gäller trycksår. Enligt sårsamordnaren har det varit svårt att driva frågan
kring avvikelserapportering för dessa sår. Av intervjuer med vårdpersonal uppges att allvarligare sår rapporteras.
I samband med utskrivning från sjukhus och vid vårdplanering får berörd kommun information om den enskilde patientens eventuella sår och sårbehandling. Av granskningen
framgår dock att det inte sker någon strukturerad återkoppling från region till kommun
om förekomst av trycksår. Dvs om patienterna hade ett trycksår eller annat sår som identifieras vid inskrivning där det inte framgår om behandling pågår.

2.4.2.

Analys och bedömning

Har nämnden säkerställt att det finns ett ändamålsenligt kvalitetsregister för sårbehandling inom Region Kronoberg?
Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt att det finns ett ändamålsenligt kvalitetsregister för sårbehandling inom Region Kronoberg.
Deltagande i kvalitetsregistret för sårbehandling, RiksSår har aldrig varit föremål för behandling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi har inom ramen för granskningen inte
tagit del av någon analys gällande om informationen i PrimärvårdsKvalitet kan användas
för uppföljning och analys. Konsekvensen blir att det i nuläget saknas information om den
medicinska kvaliteten vad gäller sårbehandling.

2.4.3.

Svar på delfrågor

Är det enkelt att få fram statistik? Är statistiken relevant?
Region Kronoberg deltar inte i kvalitetsregistret för sårbehandling, RiksSår. Vi har inom
ramen för granskningen inte tagit del av någon analys gällande om informationen i PrimärvårdsKvalitet kan användas för uppföljning och analys av data.
Rapporteras den i Synergi
Synergi används i begränsad utsträckning vad gäller trycksår och svårläkta sår.

2.5.Förbättringsåtgärder
2.5.1.

Iakttagelser

Av intervjuer och dokument framgår att en rad förbättringsåtgärder har vidtagits för att
minska förekomsten av trycksår i verksamheten. Framförallt har ett aktivt arbete genomförts vad gäller förebyggande åtgärder.
Ett angreppsätt som har vidtagits för att föra in förbättrande åtgärder har varit att arbeta
med utbildning och träning som verktyg. All nyanställd personal ges en introduktionsutbildning i patientsäkerhet och utbildas i trycksår. Det finns forum för att sprida förbättringar i verksamheten. Exempelvis genom sårnätverket samt genom primärvårdsforum.
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Nätverket av trycksårsombud har träffats en gång per månad för fördjupad utbildning och
reflektion för ytterligare förbättringar. Av intervjuer framgår att arbetet med att sprida
kunskap om trycksår till kollegorna fungerar bra. Det uppges dock inte alltid vara naturligt att en framgångsrik avdelning delar med sig till någon annan.
Av intervjuerna framgår att det är en utmaning och ett utvecklingsområde att föra in förbättrande åtgärder i verksamheten. I nuläget uppges det saknas en struktur för hur arbete
ska ske inom identifierade problemområden. Det behövs projektledare och processtöd för
införande av förändringar. Ett problem som lyfts fram i den nuvarande patientsäkerhetsorganisationen uppges ha varit förutsättningarna för medarbetarna i patientsäkerhetsnätverket att arbeta med förändringarna. De har haft rollen både som bärare av förändringen
och som utförare. Det finns förhoppningar om att förutsättningarna kommer att bli bättre
genom att inrätta funktionen som ”förändringsledare” i den nya organisationen. En svårighet som framhålls är att vara ”mottagare” till de nya rutiner och riktlinjer som arbetas
fram inom området.
Av intervju framhålls vidare att det är en utmaning att få personalen att följa rutiner och
regelverk. Det uppges krävas en aktiv ledning och styrning från chefsstrukturen. Det uppges vidare vara viktigt att ge personalen tillräckligt med tid för utbildning.

2.5.2.

Analys och bedömning

Har nämnden säkerställt att det finns ett ändamålsenligt sätt att föra in förbättrande åtgärder i verksamheter utifrån brister som uppmärksammas i verksamheten gällande sårbehandling?
Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt att det finns ett ändamålsenligt sätt att föra
in förbättrande åtgärder i verksamheten utifrån brister som uppmärksammas i verksamheten.
Av granskningen framgår att en rad utbildningsinsatser vidtas för att åstadkomma förbättringar utifrån brister som har uppmärksammats.
Genom att analysera de trycksår som har uppstått på sjukhusen ges goda förutsättningar
för förbättringar. Det har skapats en struktur samt tid och resurser för att åstadkomma en
förändring.
När det gäller svårläkta sår finns tillgång till nätverk i form av sårombud för att sprida
kunskap om förbättrande åtgärder. Vi bedömer att det saknas ett faktamässigt underlag
vad gäller den medicinska kvaliteten gällande sårbehandlingen för att systematiskt föra in
förbättrande åtgärder. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av en studie på en av
länets vårdcentraler som visar på möjligheten att åstadkomma förbättringar i verksamheten genom analys av fakta.
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2.5.3.

Svar på delfrågor

Arbetar verksamheten på det sätt som avses?
Det pågår ett arbete. Det saknas ett faktamässigt underlag för att i nuläget bedöma om
verksamheterna arbetar på det sätt som avses. När det gäller arbetet med att förebygga
trycksår bedömer vi att sjukhusen arbetar ändamålsenligt.
Får nämnden en rapportering över problemområden med förbättringsåtgärder?
Nej. Någon sådan har varken lämnats eller efterfrågats.

2.6. Utbildningsinsatser
2.6.1.

Iakttagelser

Sårsamordnaren bjuder in till utbildningar. Vissa riktar sig till primärvården och vissa till
sjukhusen. Kommunerna blir också inbjudna till utbildningar. Utbildningsinsatserna omfattar huvudsakligen sjuksköterskor och undersköterskor. Läkare under AT (allmäntjänstgöring) omfattas också av utbildning. Under v 49 år 2018 genomfördes en sårvecka
på KTC (kliniskt träningscentrum).
Av de intervjuer som har genomförts inom ramen för granskningen ges inga signaler om
att personalen inte skulle vara trygga i sin kunskap och kompetens inom området sårbehandling. Primärvården har tillgång till sårsamordnaren och sårsjuksköterskor vid behov
av konsultation.
Av intervjuade kommunföreträdare framgår att dessa är nöjda med de utbildningsinsatser
som regionen tillhandahåller. Problemen uppstår sedan i sin tur med att sprida informationen internt inom kommunen.

2.6.2.

Analys och bedömning

Har nämnden säkerställt att det finns en internutbildning avseende sårbehandling som
fungerar på ett tillfredsställande sätt?
Vi bedömer att nämnden har säkerställt att det finns en internutbildning avseende sårbehandling som fungerar på ett tillfredsställande sätt.

2.6.3.

Svar på delfrågor

Upplever distriktssjuksköterskor och allmänläkare att de är trygga i sina kunskaper inom
sårbehandling?
Vi har inom ramen för granskningen inte fått några signaler om kunskapsmässiga brister.

2.7. Samverkan med kommunerna
2.7.1.

Iakttagelser

Det finns forum för samverkan mellan region och länets kommuner. Det finns gemensamma projekt kring äldrefrågor och det finns många samverkansytor mellan huvudmännen. Inom varje kommun sker en lokal samverkan mellan vårdcentral och kommun.
Februari 2019
Region Kronoberg
PwC

18 av 22

Granskning av sårbehandling

Kommunerna kan ta hjälp av sårsköterskan på sjukhuset för konsultation. Läkaren inom
primärvården kan skriva remiss till sårsköterskan. Växjö kommun har för övrigt egen sårsköterska. Sårsamordnaren bjuds in till, och deltar i, kommunernas nätverk. När det gäller upphandling av exempelvis bandage och material bjuds kommunerna in.
Av intervjuer med vårdpersonal ges flera exempel på patienter som kommer in från kommun med trycksår som ej är under behandling och som saknar individuell sårplan. Avvikelser från sjukhus till kommun avseende identifierade trycksår uppges skrivas i begränsad utsträckning. Analys skulle kunna göras avseende vilka kommuner och enheter som
brister.
Av intervjuer framgår att regionen genom primärvården skulle kunna bidra och se till att
arbetet kring sårbehandling blir mer strukturerat när patient får plats på ett särskilt boende. I avtalen mellan kommun och region skulle man kunna lyfta arbetet med sår och
nutrition under ett år.

2.7.2.

Analys och bedömning

Hur fungerar samverkan med kommunerna?
Vi bedömer att samverkan med kommunerna delvis fungerar tillfredsställande.
Det finns forum för samverkan mellan kommun och region på en övergripande nivå. Vi
bedömer dock att samverkan mellan kommun och region kan utvecklas på både organisatorisk nivå och individnivå.
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3.

Analys och revisionell bedömning

Syftet med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om Hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med
sårbehandlingar.
Vår sammanfattande bedömning är att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte tillräckligt har
säkerställt att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar. Det
saknas ett faktamässigt underlag för att bedöma om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Av de beskrivningar som ges inom ramen för granskningen framgår att
diagnostik och behandling sker strukturerat i varierande utsträckning. Det saknas i nuläget information om den medicinska kvaliteten vad gäller sårbehandling.
Ett målmedvetet arbete med att minska förekomsten av trycksår som förvärvas på sjukhusen har varit framgångsrikt. Inom detta område har styrning, uppföljning och kontroll
fungerat tillfredsställande.
Vår bedömning baseras i övrigt på den avstämning av kontrollmål som gjorts.
Kontrollmål

Kommentar

Har Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns mätbara mål?

Kontrollmålet bedöms endast delvis
vara uppfyllt.

Har nämnden säkerställt att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med
sårbehandlingar?

Kontrollmålet bedöms endast delvis
vara uppfyllt.

Har nämnden säkerställt att det finns ett
ändamålsenligt kvalitetsregister för sårbehandling inom Region Kronoberg?

Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.

Har nämnden säkerställt att det finns ett
ändamålsenligt sätt att föra in förbättrande åtgärder i verksamheter utifrån
brister som uppmärksammas i verksamheten gällande sårbehandling?

Kontrollmålet bedöms endast delvis
vara uppfyllt.

Har nämnden säkerställt att det finns en
internutbildning avseende sårbehandling
som fungerar på ett tillfredsställande sätt?

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

Hur fungerar samverkan med kommunerna?

Kontrollmålet bedöms endast delvis
vara uppfyllt.

Februari 2019
Region Kronoberg
PwC
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Granskning av sårbehandling

3.1.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer:
-

Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden genomför en översyn vad
gäller möjligheter till att ta fram och analysera fakta i form av kvalitet och resultatgällande sårbehandling. Översynen bör omfatta en analys av hur PrimärvårdsKvalitet kan nyttjas. Vidare bör översynen omfatta konsekvenser av att delta i RiksSår
och möjligheten till integration mellan kvalitetsregister och journalsystemet
Cosmic för att undvika att personalen arbetar med onödig administration (dubbelregistrering).

-

En kartläggning bör genomföras inom primärvården för att ta fram ett underlag
över hur stor del av personalens tid som används för sårvård.

-

Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns
analysresurser för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.

-

Medicinska kommittén bör fastställa riktlinjer för sårbehandling.

-

En analys bör göras av de patienter som inkommer till sjukhus med förvärvat
trycksår. Analysen bör omfatta en kartläggning av i hur stor utsträckning trycksår
som ej är under behandling förekommer, varifrån patienterna kommer, samt en
rutin som säkerställer att återkoppling till berörd kommun inte endast sker på individnivå.

2019-02-11

Jean Odgaard
Uppdrags-/projektledare
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Granskning av sårbehandling

Bilaga 1: Intervjupersoner och dokumentförteckning
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med:
-

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 2018
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regional chefläkare
Sårsamordnare
Sekreterare läkemedelskommittén och ordförande STRAMA
Centrumchef Kirurgi-, Kvinno- och Barncentrum
Centrumchef Medicin och Akutcentrum
Centrumchef Primärvårds- och rehabcentrum
Verksamhetschef och Omvårdnadschef Kirurgi, Växjö
Verksamhetschef Medicin, Växjö
Verksamhetschef primärvård (Dalbo, Centrum och Lammhult)
Patientsäkerhetssamordnare
Enhetschef AMK och medicinsk rådgivare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska från Växjö och Ljungby kommun. Socialchef
Ljungby kommun
Sårombud och trycksårsombud från Vårdcentralen Birka, Chimay Care Växjö, IVA,
HIA och Ortopeden Ljungby lasarett, HIA och Geriatrikavd 13, Centrallasarettet
Växjö.

Följande dokument har granskats:
-

-

Årsredovisning Region Kronoberg 2018
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, Region Kronoberg
Punktprevalensmätning av trycksår 2018, SKL
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018, Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
Verksamhetsplan 2018, Medicin- och akutcentrum
Verksamhetsplan 2018 och Årsanalys 2017, kirurgkliniken
Underlag sårsamordnare gällande trycksår, sårutbildningar och analys avseende
diagnossättning
Dokumentation sårsamordnare,
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetens-utveckling/kommitteeroch-grupper/vardsamordnare/sarsamordnare/Uppdragsbeskrivning resursperson
trycksårsprevention.
Poster: Introduktionsutbildning patientsäkerhet för all nyanställd personal inom
hälso- och sjukvård
Dokumentstyrning Region Kronoberg
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

§ 74

Svar på revisionsapport - Granskning av
sårbehandling (19RGK406)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av sårbehandling samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
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.
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

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

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.
Beslutsunderlag






§52 HSN AU Svar på revisionsrapport - Granskning av sårbehandling
Svar på granskningsrapport - Granskning av sårbehandling
Rapport - Granskning av sårbehandling.
Missiv - Granskning av sårbehandling.

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

§ 166

Svar på revisionsrapport – Granskning av
sårbehandling (19RGK406)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
- 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

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

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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 74/19 att godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av sårbehandling samt överlämna svaret till
regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag
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Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg 20192022
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17RK1047

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1047
Handläggare: Helen Penttilä,
Datum: 2019-05-14

Regionfullmäktige

Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022
Folkhälsoberedningen § 25/19
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FÖRORD
Vi står nu inför en omställning mot ett hållbart samhälle. En del i omställningen
är att vi beaktar de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven samtidigt
- inte var för sig. En hållbar utveckling kan inte ske om miljön försämras, om
välfärden inte är rättvist fördelad eller om våra naturresurser överanvänds.
Med vårt hållbarhetsprogram vill vi ge en samlad beskrivning av Region
Kronobergs hållbarhetsarbete och visa hur vi ska arbeta mot FN:s globala mål för
hållbarhet. Målen och insatserna ska styra mot vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län och bidra till målsättningarna i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna
Kronoberg. Programmet sträcker sig mellan åren 2019-2023 och är ett steg på
vägen mot ett långsiktigt hållbarhetsarbete i Region Kronoberg. Jämlikhet, hälsa,
resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan är genomgående i programmet.
År 2023 ska Region Kronoberg ha tagit ytterligare steg mot en hållbar utveckling!

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Eva R Ericsson (L)
Ordförande Folkhälsoberedningen
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BAKGRUND
Världen står inför enorma utmaningar vad gäller klimatförändringar och dess konsekvenser. Enligt världsmeteorologiorganisationens (WMO)1 har de senaste fyra
åren varit de varmaste sedan de globala temperaturmätningarna infördes.
Forskning visar att det är nio planetära gränser som är
avgörande för att säkra stabila förhållanden på jorden2.
Fyra av gränserna har redan passerats, det gäller klimat,
förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning
och flöden av fosfor och kväve.

De planetära gränserna har alla hälsokoppling. Överskridande av gränserna innebär hot mot dagens och framtida
generationers hälsa och överlevnad. Exempelvis är biologisk mångfald avgörande för ett fungerande ekosystem
och en tryggad livsmedelsförsörjning och ett uppvärmt
klimat ger upphov till fler katastrofer på grund av ökat
extremväder.
Även om mänskligheten de senaste 50 åren har fått det
bättre vad gäller hälsa och ekonomi lever fortfarande över
700 miljoner människor i extrem inkomstfattigdom,
flickor och kvinnor lever under förtryck och diskriminering i många länder och miljontals människor är på flykt
från konflikter och krig.

Källa: Credit: J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015

FN:s World Meteorological Organization, Statement on the State of the Global Climate in 2018.

1

Enligt forskning från Stockholm reciliens center och Stockholms högskola.

2
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AGENDA 2030
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda
världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan
innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda
till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt
skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. De
globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den
ekologiska och den ekonomiska.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Den svenska regeringen har uttalat att Sverige ska vara
i framkant vad gäller implementering av de globala
målen och att arbetet behöver ske på alla nivåer; globalt,
nationellt, regionalt och lokalt. För att Agenda 2030 ska
förverkligas i hela Sverige är delaktighet och engagemang
på regional och lokal nivå centralt.
Läs mer om de Globala målen här.
Några av Sveriges utmaningar kopplat till Agenda 2030
kan du läsa mer om genom att placera muspekaren på
ikonerna för Agenda 2030-målen.
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR UTVECKLING
I REGION KRONOBERG
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov
och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vårt
arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social,
ekologisk och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven
är lika viktiga och varandras förutsättningar. Människan
är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk hushållning är en förutsättning samt ett
medel för hållbar utveckling.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa,
utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att
människor känner tillit och förtroende till varandra och
är delaktiga i samhällsutvecklingen. För oss innebär det
att vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka för
goda levnadsvillkor för alla.

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att skydda
planeten från att förstöras genom att långsiktigt förvalta
naturresurser, konsumera och producera hållbart samt
vidta åtgärder mot klimatförändringar. För oss innebär
det att vi ska hushålla med resurser, minimera utsläpp till
luft och vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar konsumtion,
produktion och samhällsplanering.
Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt
hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, inkluderande och
hållbar ekonomisk tillväxt där ekonomin är i balans och
våra resurser används ansvarsfullt och effektivt.
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REGION KRONOBERGS
FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR
EN HÅLLBAR UTVECKLING
– Att väga in alla tre dimensionerna av hållbarhet i all
verksamhet.
– Integrera hållbarhet i den sammanhållna styrningen
och ledningen.
– Att arbeta utmaningsdrivet och utveckla nya arbetssätt.
– Arbeta med utbildning och lärande för att kontinuerligt
utveckla vårt hållbarhetsarbete.

STYRANDE DOKUMENT
FÖR REGION KRONOBERG
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län.
Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg utgår från Region Kronobergs värdegrund

8

Respekt för människan samt de grundläggande mänskliga
rättigheterna, och tydliggör vilka värden vi ska beakta när
vi fattar beslut och när vi utför vårt arbete i vardagen. Alla
som är verksamma inom Region Kronoberg ska respektera,
skydda och främja invånarnas mänskliga rättigheter.
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin beskriver hur det ska vara att
leva i Kronoberg 2025 och är en vägvisare för det samlade
utvecklings- och tillväxtarbetet i Kronobergs län. Målbilden
för 2025 är Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
med förnyelseförmåga. Till Gröna Kronoberg finns ett antal
understrategier.
Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 är grunden för den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Målbilden Närmre
Kronobergaren innebär att vi tar oss närmare kronobergaren
geografiskt, i våra relationer och i den tillgänglighet
vi erbjuder.

Prioriteringar inom folkhälsoarbetet utgår bl.a. från den
länsgemensamma folkhälsopolicyn - En god hälsa för alla
- för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. De
nationella folkhälsomålen har reviderats under 2018 och
folkhälsoarbetets inriktning kommer att ses över under
programperioden.
Utöver de styrande dokument som finns i Region Kronoberg behöver vi även bidra till att uppnå de regionala
miljömålen och åtgärdsprogrammet för miljömålen som tas
fram och samordnas av Länsstyrelsen i Kronoberg.

AVGRÄNSNING
AV HÅLLBARHETSPROGRAMMET

heterna och nämnderna har direkt rådighet över, i våra
roller som till exempel vård- och servicegivare, arbetsgivare, samhällsaktör, ledare och medarbetare. Målen i
hållbarhetsprogrammet ska genomsyra hur vi bedriver vår
verksamhet och ska även synas i vårt utåtriktade arbete,
exempelvis i det regionala utvecklingsansvaret och det
regionala ledarskapet. Hållbarhetsprogrammet omfattar
även våra helägda bolag. Vi ska också verka för att privata
vårdgivare samt de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att nå målen i vårt hållbarhetsprogram.
I hållbarhetsprogrammet finns mål och delmål som inte
återfinns i andra styrdokument. Programmet omfattar
också målområden vi vill förstärka. Övrigt pågående
hållbarhetsarbete i enlighet med det här programmet kan
du läsa om under respektive fokusområde.

Hållbarhetsprogrammet ska omfatta Region Kronobergs
interna verksamhet, det vill säga de frågor som verksam-

9

En god livsmiljö och hälsa innebär att hälso- och
sjukvården är jämlik och jämställd samt att vi
arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi minskar den negativa påverkan på miljö och
hälsa från kemikalier och läkemedel samt främjar
en hälsosam inom- och utomhusmiljö.

10
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Hälsan i Sverige är god men inte jämlikt fördelad i
befolkningen. Region Kronoberg medverkar till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i länet. Hälsooch sjukvården kan inte ensam lösa ojämlikheten men
kan bättre anpassas till olika gruppers och individers
unika behov. Hälso- och sjukvården ska arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande samt vara tillgänglig för
kontakt, bedömning och besök.
Barnperspektivet är särskilt viktigt i arbetet för en hållbar
utveckling. Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin
för att stärka barnets rättigheter i Sverige” för att förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla
verksamheter där barn är berörda.
Det hälsofrämjande perspektivet tas med i fastighetsförvaltning till exempel vid val av material och hur vi

planerar våra lokaler. Att arbeta med en hälsofrämjande
utomhusmiljö bidrar till minskad stress samtidigt som det
skapar förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster3 utgör en förutsättning för
människors livskvalitet. Även på mindre markytor finns
det möjlighet att skapa livsmiljöer4 som bidrar till biologisk mångfald.
En utmaning som Agenda 2030-delegationen lyfter fram
för Sverige är antibiotikaresistens och användningen av
hälsoskadliga kemikalier. Barn är särskilt känsliga för exponering för kemikalier eftersom deras kroppar ständigt
utvecklas. Det gäller till exempel kemiska ämnen som kan
påverka hormonsystemet och leda till allvarliga effekter
för fortplantningen, nervsystemet och hjärnans utveckling samt allergier.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

Placera muspekaren på ikonerna för Agenda 2030-målen för att läsa om några av Sveriges utmaningar5 inom respektive mål.
INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

3

Ekosystemtjänster är naturens gratistjänster, till exempel att växter renar luft, bin och humlor pollinerar grödor och maskar och bakterier
som gör jorden bördig. Ekosystemtjänster ger oss även rekreationsytor och lokal dagvattenhantering.

4

Livsmiljö eller biotop; ett område som bebos av ett specifikt växt- och/eller djursamhälle, t.ex. vatten, blommor, sand etc.

5

Agenda 2030-delegationen. 2017. I riktning mot en hållbar välfärd.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SKA VARA JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD
Delmål
• Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från och med 2019 användas vid alla verksamhetsförändringar
inom hälso- och sjukvården som berör barn under 18 år.
• År 2023 ska Region Kronoberg ha en förbättrad analys för att mäta och åtgärda ojämlik hälsa.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SKA ARBETA HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJUKDOMSFÖREBYGGANDE SAMT FRÄMJA HÅLLBARA LEVNADSVANOR
Delmål
• Under programperioden ska system och arbetssätt utvecklas och implementeras för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.
• Hälso- och sjukvården ska tidigt och systematiskt upptäcka våldsutsatthet och barn som far illa.

VI SKA MINSKA DEN NEGATIVA PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH HÄLSA FRÅN
VÅR ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL OCH KEMIKALIER
Delmål
• År 2023 ska antal uthämtade antibiotikarecept vara maximalt 250 recept per 1000 invånare och år.
• År 2023 ska mängden kasserade läkemedel från vården ha minskat med 20 procent jämfört med
år 2018.
• Användningen av varor och kemiska produkter som innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen6
ska kartläggas och minska jämfört med 2018.

VÅRA INOM- OCH UTOMHUSMILJÖER SKA VARA HÄLSOFRÄMJANDE
OCH HÅLLBARA
Delmål
• Våra nybyggnationer ska uppfylla kraven i miljöbyggnad, minst nivå silver7 och vid större ombyggnationer ska vi sträva efter nivå silver.
• År 2023 ska andelen byggmaterial utan miljö- eller hälsoskadliga ämnen8 vara minst 90 procent i
samtliga projekt.
• Utomhusmiljön kring våra sjukhusområden ska vara hälsofrämjande och bidra till biologisk
mångfald och främja ekosystemtjänster.
• Inomhusmiljön på våra sjukhus och vårdcentraler ska vara attraktiv och hälsofrämjande.

12

6

Miljö- och hälsoskadliga ämnen definieras som ämnen på Chemsecs SIN-lista eller REACH kandidatförteckning samt PVC och ftalater.

7

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader för att säkra låg energianvändning, god inomhusmiljö samt materialval med lägre
miljö- och hälsopåverkan. Det finns tre nivåer; guld, silver och brons, där brons motsvarar kraven enligt gällande lagstiftning
https://www.sgbc.se/

8

Avser rekommenderade eller accepterade byggmaterial enligt byggvarubedömningen eller motsvarande.

NULÄGE OCH UTMANINGAR
Vi samarbetar med andra samhällsaktörer för att
tidigt upptäcka barn som far illa. Det finns behov av
förstärkt arbete inom hälso- och sjukvården för att
upptäcka våld i nära relationer.
En jämlik vård är ett prioriterat område. Vi arbetar
bland annat med digitala lösningar för ökad vårdtillgänglighet.
Vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete behöver förstärkas och vi behöver utveckla
bättre system för att följa upp ojämlik hälsa.
Nybyggnationer certifieras enligt Miljöbyggnad
men inte vid ombyggnationer. Grönstrukturplan för
Region Kronobergs fastigheter saknas.
Krav på hälsoskadliga kemikalier ställs i upphandlingar och byggentreprenader. Utfasningsarbetet
behöver förstärkas och bättre statistik behövs för
kemikalier i varor.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGT ARBETE OCH
STYRDOKUMENT INOM FOKUSOMRÅDET
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi - Närmare
Kronobergaren
Länsgemensam folkhälspolicy: En god hälsa för alla för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län
Folkhälsoarbete pågår även inom exempelvis psykisk
hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och ANTD
(alkohol, narkotika, tobak, droger).
Barnens bästa gäller! i Kronoberg är ett samarbete
mellan Region Kronoberg, kommunerna och polisen.
Barnahus - Samarbete för tidig upptäckt av barn som
far illa.
NSG - nationella substitutionsgruppen
– kemikaliesamarbete med andra regioner.
Arbete mot antibiotikaresistens - Strama Kronoberg.

Antibiotikaanvändningen 2018 var 300 recept/1000
invånare (riksmedel: 296, nationellt mål 250)
År 2018 kasserades 5 999 kg läkemedel.
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Arbete för en hållbar organisation och arbetssätt
innebär att vi har ett långsiktigt socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv i vår verksamhet. Vårt arbetssätt och vår organisation är jämlik och
jämställd och våra arbetsplatser är hälsofrämjande
och fria från diskriminering.
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Jämlika och jämställda samhällen där mänskliga rättigheter
respekteras är förutsättningar för långsiktigt hållbara
samhällen. Sverige är ett av världens mest jämlika och
jämställda länder men det finns fortsatta utmaningar
till exempel ojämlik tillgång till utbildning och
sysselsättning mellan grupper i samhället samt inkomstoch hälsoskillnader mellan kvinnor och män.
Region Kronobergs policy och värdegrund utgår från
respekt för människan och alla människors lika värde i
enighet med FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Alla som är verksamma inom Region Kronoberg
ska respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.
Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt län.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med
goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Vi
ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad
ohälsa. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete
med föräldraskap och socialt liv. Utifrån nuvarande och
framtida kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att
öka medarbetarnas faktiska tjänstgöringsgrad. Detta är
även viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Att integrera hållbarhet i alla våra processer och fatta
långsiktigt hållbara beslut är avgörande för en hållbar utveckling. Våra processer ska succesivt hållbarhetssäkras för
att öka positiva hållbarhetseffekter av våra insatser samt
bidra till upptäckt och hantering av målkonflikter.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

Placera muspekaren på ikonerna för Agenda 2030-målen för att läsa om några av Sveriges utmaningar9 inom respektive mål.
JÄMSTÄLLDHET

9

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Agenda 2030-delegationen. 2017. I riktning mot en hållbar välfärd.
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VÅRT ARBETSSÄTT OCH VÅR ORGANISATION SKA VARA JÄMLIK
OCH JÄMSTÄLLD
Delmål
• Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från och med 2019 användas vid alla beslut om styrande
dokument10 som berör barn under 18 år.
• År 2023 ska samtliga medarbetare ha genomfört aktiviteter inom värdegrundsarbetet.
• År 2020 ska samtliga medarbetare ha genomgått utbildningen om diskrimineringsgrunderna.
• År 2023 ska andelen heltidsarbetande vara minst 72 procent vilket ska ge en förväntad effekt av en
kontinuerligt ökande sysselsättningsgrad.
• År 2023 ska sociala konsekvensanalyser11 ingå som centrala delar vid planering, genomförande
och uppföljning av transport- och infrastrukturplanering i Region Kronoberg.
• Vi ska arbeta för ökad mångfald på våra arbetsplatser.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS
Delmål
• År 2023 ska sjukfrånvaron vara max 5 procent.
• År 2023 ska hållbart medarbetarengagemangindex (HME) vara minst 79.
• År 2023 ska kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnaden för egen personal inom
hälso- och sjukvården ha minskat till 2 procent.

VI SKA INTEGRERA HÅLLBARHETSARBETET I STRATEGISKA PROCESSER
Delmål
• Politiska beslut avseende styrande dokument och strategiska beslutsprocesser ska vara
hållbarhetssäkrade.
• År 2020 ska livscykelanalys användas i relevanta upphandlingar och investeringsbegär.
• År 2023 ska samtliga medarbetare ha genomfört vår webbaserade hållbarhetsutbildning.

10

T.ex. policy, strategier, program, regelverk och handlingsplaner

11
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Sociala konsekvensanalyser inom transportplanering handlar exempelvis om att kartlägga och analyser konsekvenser, behov och tillgång
av infrastruktur och kollektivtrafik för olika grupper i samhället samt se till olika gruppers möjlighet att påverka processer kopplat till
transportplanering.

NULÄGE OCH UTMANINGAR

EXEMPEL PÅ ÖVRIGT ARBETE OCH
STYRDOKUMENT INOM FOKUSOMRÅDET

Andel medarbetare som 2018 genomfört
utbildning om:

Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar
Region Kronoberg

- Region Kronobergs värdegrund 85 %
- Diskrimineringsutbildning 56 %

Handbok för normkreativ text och bild - Att synas på
lika villkor.

2018 var:

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM. Region
Kronobergs jämställdhetsplan kommer att ingå i
diskrimineringsarbetet och på sikt arbetas in i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Andel medarbetare som arbetar heltid 63 %
- Hållbar medarbetarindex 77
För ökad kontinuitet och tillgänglighet arbetar hälsooch sjukvården med målsättningen att bli oberoende
av hyrpersonal. Andel av personalkostnad som gick
till hyrpersonal år 2018 var 5 %.
Idag används livscykelanalys vid inköp och upphandling i begränsad utsträckning inom regionen.

Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser i Region
Kronoberg.
Vård- och omsorgscollege
Verktyg för social konsekvensanalys i regional
transportplanering.

Verktyg för social konsekvensanalys i transportplanering är framtaget men ännu inte implementerat.
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Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett
förändrat klimat och bidrar till att Kronoberg blir
ett plusenergilän.

18

Klimatförändringarna är en av våra största globala
utmaningar med effekter som översvämningar, torka och
ekosystemförändringar. I Parisavtalet fastslogs målet att
hålla den globala uppvärmningen långt under två grader
med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. Sverige ligger relativt långt fram i klimatomställningen men
prognosen är att vi inte kommer nå det nationella målet
om noll utsläpp år 2045.
Enligt den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
ska de klimatpåverkande utsläppen minska och Kronoberg
ska satsa på att bli ett plusenergilän. Plusenergilän innebär
att vi ska producera mer energi än vad vi förbrukar och där
kan vi som fastighetsägare bidra, till exempel genom att
installera solceller på våra tak.

Transporter står för den största delen av fossil energianvändning i Kronobergs län. Som ansvariga för kollektivtrafiken och som en av länets största arbetsgivare har vi
en viktig roll i arbetet med omställningen till förnybara
bränslen. Region Kronoberg har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning med målet att köpta och utförda
transporter12 ska vara fossilfria år 2025.
Ett förändrat klimat har även effekter på hälsan t.ex.
ökade infektioner, värmeslag, allergier och effekter på
hjärtkärlsystemet. Vi ska minska vår klimatpåverkan och
anpassa oss till ett förändrat klimat. Vi behöver säkra
hälso- och sjukvården mot risker som följer av värmeböljor,
elbortfall, översvämningar och infektioner.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

Placera muspekaren på ikonerna för Agenda 2030-målen för att läsa om några av Sveriges utmaningar13 inom respektive mål.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

12

Agenda 2030-delegationen. 2017. I riktning mot en hållbar välfärd.

13

Utmaningen omfattar inte flyg eller arbetspendling.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÅRA TRANSPORTER SKA MINSKA
OCH TRANSPORTSYSTEMET SKA VARA RESURSEFFEKTIVT
Delmål
• År 2023 ska koldioxidutsläppen ha minskat från:
- arbetspendling med 25 procent jämfört med 2018.
- våra tjänsteresor med bil och interna godstransporter med 25 procent14 jämfört med år 2017.
• Våra flygresor ska fortsatt klimatkompenseras internt.
• År 2023 används 100 procent förnybara bränslen i våra ägda och leasade fordon15.

VI SKA MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÅRA FASTIGHETER
OCH ANPASSA VÅR VERKSAMHET TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
Delmål
• År 2019 har vi identifierat vilka risker och konsekvenser ett förändrat klimat får för verksamheten.
• År 2020 ska klimatpåverkan från medicinska gaser16 ha minskat med 80 procent jämfört med
år 2018.
• Förbrukningen av värme och el ska minska med 1 procent per år under programperioden.
• Andelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka jämfört med år 2018.
• Vi ska minska klimatpåverkan från byggnation genom hållbara materialval och byggprocesser.
Trä ska prioriteras som byggmaterial när så är lämpligt.

20

14

Basår Klimatbokslut 2018 som innehåller uppgifter för 2017. Målet utgår från Sverige Klimatlag vars etappmål är
att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ska
minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010.

15

Målet omfattar inte ambulanser eller kollektivtrafik. Kollektivtrafikens mål finns i trafikförsörjningsprogrammet och
följs upp separat. Även ambulansernas drivmedelsförbrukning följs upp separat, vi följer utvecklingen och ändras marknadsförutsättningarna så ska även ambulansernas drivmedel vara förnybart.

16

Medicinska gaser med klimatpåverkan från sjukhus, primärvård och tandvård omfattar lustgas och anestesigaserna
sevofluran, isofluran och desfluran.

NULÄGE OCH UTMANINGAR

EXEMPEL PÅ ÖVRIGT ARBETE OCH
STYRDOKUMENT INOM FOKUSOMRÅDET

Vi arbetar för att minska utsläppen genom krav i
upphandling, reseriktlinje samt genom beteendepåverkande insatser. Målen är baserade på det nationella målet om 70 % minskning av koldioxidutsläpp
från inrikestransporter från år 2010 till 2030.

Bredbandsstrategi för Kronobergs län

Vi saknar rening av lustgas. År 2018 var utsläppen av
lustgas drygt 1000 ton koldioxidekvivalenter.

Region Kronobergs mål för kollektivtrafik och
transportplanering finns i Trafikförsörjningsprogram
Region Kronoberg och Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.

Vi arbetar med energioptimering av våra fastigheter.
Energiförbrukning per kvadratmeter i våra fastigheter
är lägre än riksgenomsnittet för regioner.

Region Kronobergs reseriktlinje.
Initiativet Fossilfritt Sverige – Region Kronobergs
medverkan.

2018 har vi ca 130 kW installerade solceller.
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Vårt arbete för en hållbar konsumtion och produktion
innebär att vi är resurseffektiva och våra upphandlingar bidrar till att minska miljöpåverkan och stärka
den sociala hållbarheten. Våra livsmedel är hållbara
och hälsosamma.

22

Hållbar konsumtion och produktion är det mål i
Agenda 2030 där Sverige ligger sämst till. De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från både svenska
och importerade produkter och tjänster, är ungefär 11
ton koldioxidekvivalenter per person och år. För att nå
klimatmålet måste utsläppen sänkas till mellan ett till två
ton. Vår konsumtion ger även upphov till andra miljöproblem till exempel genom användning av naturresurser,
uppkomst av avfall, påverkan på biologisk mångfald och
spridning av kemikalier.
Livsmedelsproduktion utgör globalt sett den enskilt största orsaken till klimatförändringar, förlust av biologisk
mångfald, övergödning och vattenbrist. Svensk livsmedelsproduktion har Europas lägsta antibiotikaanvändning
och en hög standard inom djurskydd, djurhälsa och miljö
även om det finns utmaningar som näringsläckage, klimatpåverkan och användning av bekämpningsmedel.
Ohälsosamma matvanor och felnäring i kombination
med undernäring, övervikt eller fetma är den största riskfaktorn för ohälsa och tidig död. Region Kronobergs val
av livsmedel och måltider kan främja hälsan hos medarbetare, patienter och medborgare.
Ett viktigt verktyg för att en hållbar konsumtion och
produktion är upphandling. Region Kronoberg ställer

miljö- och hållbarhetskrav17 på produkter och tjänster
och kan på så vis påverka marknaden i en hållbar riktning och gynna innovativa lösningar. Det kan exempelvis
handla om nya produkter, samverkansstrukturer, arbetssätt, metoder och affärsmodeller.
Många av de produkter som köps in tillverkas i länder
med utbredd fattigdom, där det förekommer brott mot
mänskliga rättigheter. Samtliga regioner i Sverige ställer
därför krav i upphandlingar enligt en gemensam uppförandekod för etiskt och socialt ansvarstagande. Social hänsyn i upphandlingar kan även tas genom sociala klausuler,
vilket exempelvis kan handla om anställning av långtidsarbetslösa, anständiga arbetsvillkor eller jämställdhetsvillkor.
Social hänsyn i upphandlingar kan även tas genom krav
som syftar till en ökad delaktighet och en hållbar samhällsutveckling. Sociala klausuler innebär att ställa sociala krav
som exempelvis handlar om anställning av långtidsarbetslösa, anständiga arbetsvillkor eller jämställdhetsvillkor.
Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan på
klimat är det viktigt att det redan påbörjade arbetet med
att minska klimatpåverkan från våra aktiefonder och
investeringar fortsätter.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

Placera muspekaren på ikonerna för Agenda 2030-målen för att läsa om några av Sveriges utmaningar18 inom respektive mål.
INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Hänsyn tas alltid till funktionalitet och vårdkvalitet som inte får påverkas negativt.

17
18

Utmaningen omfattar inte flyg eller arbetspendling.
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VI SKA STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN OCH MINSKA
HÄLSO- OCH MILJÖPÅVERKAN GENOM VÅRA UPPHANDLINGAR.
Delmål
• Under programperioden ska vi ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och främja innovationsupphandlingar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.
• Antalet engångsartiklar som bytts ut mot flergångsalternativ eller ersatts av artiklar av förnyelsebart
eller återvunnet material ska öka under programperioden.
• Under programperioden ska vi arbeta aktivt med sociala innovationer och sociala klausuler
i upphandling.

VÅRA LIVSMEDEL SKA VARA HÅLLBARA OCH HÄLSOSAMMA
Delmål
• År 2021 ska hälso- och sjukvårdens systematiska arbete med personcentrerad vård även innefatta
en plan för ett strukturerat och systematiskt arbete med personcentrerade måltider på våra sjukhus.
• År 2023 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 70 procent.
• Fram till år 2023 ska Region Kronoberg sträva efter att 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg
ska vara producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.
• År 2023 ska 100 procent av livsmedelsgrupperna kaffe, te, kakao och bananer vara ekologiska
och producerade med sociala och etiska krav.
• Vi ska verka för ökat inköp av närproducerade livsmedel.

VI SKA VARA RESURSEFFEKTIVA, AVFALLSMÄNGDEN SKA MINSKA
OCH ÅTERVINNINGEN SKA ÖKA
Delmål
• År 2023 ska andelen avfall som går till materialåtervinning vara minst 40 procent19.
• År 2023 ska förbrukningen av papper och toners ha minskat med 40 procent jämfört med år 2018.
• År 2023 ska matsvinnet minska med 75 procent från produktionskök och restauranger jämfört
med år 2018.

VÅRA FINANSER SKA VARA SOCIALT HÅLLBARA OCH BIDRA TILL
MINSKAT FOSSILBEROENDE
Delmål
• Den relativa klimatbelastningen20 från Region Kronobergs aktieinnehav ska minska jämfört med
år 2017 och klimatbelastningen i våra innehav ska vara lägre än för jämförbara index.
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19

Inklusive matavfall.

20

Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona hos de aktiebolag som finns i pensionsportföljen.

NULÄGE OCH UTMANINGAR
Vi behöver utveckla vårt arbetssätt för att hushålla,
återanvända och återvinna resurser på bästa sätt.
- Andel återvunnet avfall år 2018: 33 %.
Social hänsyn i entreprenadupphandlingar och innovationer är prioriterade områden i vårt upphandlingsreglemente och detta arbete behöver förstärkas.
Region Kronobergs livsmedelskonsumtion 2018:
- Andel ekologiska livsmedel 60 %21
- Svensk mjölk, ägg och färskt kött
- Fåtal livsmedel producerade med sociala och
etiska krav.
- Vi delar upp upphandlingar för att gynna
småskaliga producenter. Idag är t.ex. bröd och
ägg producerade i Kronoberg.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGT ARBETE OCH
STYRDOKUMENT INOM FOKUSOMRÅDET
Kronobergs livsmedelsstrategi
Regional innovationsstrategi för Kronobergs län
Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg
Regionen ingår i ett nationellt samarbete för hållbar
upphandling och har tagit fram en gemensam uppförandekod för leverantörer:
Hållbar upphandling - ett samarbete mellan Sveriges
regioner
Social uppförandekod för leverantörer

Pilotprojekt har genomförts för personcentrerade
måltider på en avdelning på Ljungby lasarett.
Utsläppen från aktiefonder var 3 066 ton under
2017 vilket motsvarar 9,24 ton CO2/miljon
investerad krona.

Regionalt miljömål är 75 % i offentlig sektor år 2020.

21
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SÅ HAR PROGRAMMET
TAGITS FRAM
Vid framtagandet av programmet har drygt 200 medarbetare i Region Kronoberg involverats för att identifiera
utmaningar och förslag till åtgärder. Vi har även haft en
extern hearing där exempelvis kommunerna, länsstyrelsen, Energikontor Sydost och våra majoritetsägda bolag
gavs möjlighet att bidra med synpunkter på vad Region
Kronoberg bör inkludera i hållbarhetsprogrammet.

NULÄGE

Nulägesanalysen visade att vår verksamhet direkt eller indirekt bidrar till samtliga 17 mål i Agenda 2030 och till cirka
hälften av delmålen.

FOKUSOMRÅDEN

UTMANINGAR

Relevansanalys
utifrån delmål och
utmaningar i Agenda
2030.

Workshops och
dialoger.

Klimatbokslut.

Väsentlighetsanalys
av utmaningar och
åtgärdsförslag.

Styrdokuments
koppling till Agenda
2030.

Mål och utmaningar bygger på en nulägesanalys som utgått
från FN:s globala mål och delmål samt de utmaningar som
regeringen identifierat som särskilt viktiga för Sverige. Regeringens analys av Sveriges utmaningar kopplat till Agenda
2030 kan du läsa om här: I riktning mot en hållbar välfärd.

Utmaningarna
grupperas i
fokusområden.

Extern hearing

MÅL OCH
DELMÅL

Målförslag i dialog
med verksamheter.

Omvärldsbevakning.

SÅ GENOMFÖR
VI OCH FÖLJER
UPP PROGRAMMET
Regionfullmäktige fastställer programmet samt avsätter
medel för genomförande i samband med budget och
verksamhetsplan. Till programmet finns en plan för
genomförande och uppföljning som revideras årligen.
Insatser i genomförandeplanen kopplas till budget och

HÅLLBARHETSPROGRAM

PLAN FÖR
GENOMFÖRANDE
OCH UPPFÖLJNING AV
HÅLLBARHETSPROGRAMMET

Programmet följs upp genom en årlig hållbarhetsredovisning samt delårsvis genom uppföljning av insatser i
verksamhetsplanen. I hållbarhetsredovisningen ingår ett
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verksamhetsplan med tillhörande handlingsplaner (se
bild). Varje verksamhet har ansvar för att arbeta med
programmet utifrån sin verksamhet vilket innebär att
varje chef och medarbetare har ett ansvar att planera
och genomföra insatser i sin verksamhet.

BUDGET

VERKSAMHETSPLANER

HANDLINGSPLANER

årligt klimatbokslut. Folkhälsoberedningen ansvarar för
att samordna genomförande och uppföljning av hållbarhetsprogrammet.
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-03

§ 25

Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
2019-2023 (17RK1047)
Beslut

Folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att
fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023 med redovisade
ändringar och tillägg.
Reservation
Magnus Carlberg (S), Eva Ballovare (S), Anton Härder (S) och Jerker Nilsson (V)
reserverar sig mot beslutet avseende klimatmål gällande flyget och hållbara livsmedel till
förmån för yrkanden från Magnus Carlberg (S).
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen har ett uppdrag att bereda Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram 2019-2023 utifrån direktiv fastställda av regionstyrelsen
(§122/2017). Hållbarhetsprogrammet utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska
perspektiv och ska omfatta Region Kronobergs interna verksamhet.
Magnus Carlberg (S) redogör för Socialdemokraternas ändrings- och tilläggsyrkanden.
Ordförande ajournerar mötet för behandling av föreslagna ändringar och tillägg
Mötet återupptas och ordförande föreslår till beredningen följande ändringar:
Under målet Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd föreslås delmål
enligt formulering:
• År 2023 ska Region Kronoberg ha en förbättrad analys för att mäta och åtgärda
ojämlik hälsa och sjukvård.
Under målet Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande samt främja hållbara levnadsvanor föreslås delmål enligt
formulering:
• Under programperioden ska system och arbetssätt utvecklas och implementeras för att
följa upp Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av
ohälsosamma levnadsvanor.
Under målet Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt föreslås delmål enligt formulering:
• Våra flygresor ska fortsatt klimatkompenseras internt.
Under målet Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa
vår verksamhet till förändrat klimat föreslås delmål enligt formulering:
• Andelelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka jämfört
med 2018.
Folkhälsoberedningen bifaller ovanstående ändringsförslag.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-03

Magnus Carlberg (S) yrkar på ändring av delmål under målet Våra livsmedel ska vara
hållbara och hälsosamma enligt följande:
• År 2023 ska 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg vara producerad i enlighet med
svensk djurskyddslagstiftning.
Bengt-Göran Birgersson (C) yrkar att delmål angående hållbara och hälsosamma
livsmedel formuleras enligt följande:
"Fram till år 2023 ska Region Kronoberg sträva efter att 100 procent av inköpt kött,
mjölk och ägg ska vara producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.
Ordförande ställer proposition på Magnus Carlbergs yrkande om formulering av delmål
gällande andel inköpt livsmedel som är producerad i enlighet med svensk
djurskyddslagstiftning mot Bengt-Göran Birgerssons yrkande om formulering och
finner att folkhälsoberedningen beslutar enligt Bengt Göran Birgerssons förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller Bengt-Göran Birgerssons yrkande röstar ja och den som bifaller
Magnus Carlbergs yrkande röstar nej.
Namn
Anna Zelvin
Magnus Carlberg
Marcus Walldén
Bengt-Göran Birgersson
Eva Ballovare
Anton Härder
Jerker Nilsson
Christer Svensson
Eva R Ericsson
Totalt

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

-

Voteringen utfaller med 5 Ja-röster mot 4 Nej-röster.
Ordförande finner att folkhälsoberedningen beslutar att bifalla Bengt-Göran
Birgerssons förslag om formulering av delmål gällande andel inköpt livsmedel som är
producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.
Magnus Carlberg (S) tilläggsyrkar följande delmål till handlingsprogrammet under
följande mål:
Under mål Vårt arbetssätt och vår organisation ska vara jämlik och jämställd
• År 2023 ska den faktiska sysselsättningsgraden vara minst 85 procent.
Ordförande Eva R Ericsson (L) yrkar på följande formulering av delmål under
ovanstående mål:
"2023 ska andelen heltidsarbetande vara minst 72 procent, vilket ska ge en förväntad
effekt av en kontinuerligt ökande sysselsättningsgrad."
Magnus Carlberg (S) tar tillbaka sitt tilläggsyrkande och yrkar bifall till ordförandes
förslag. Folkhälsoberedningen bifaller ovanstående ändringsförslag.

Protokollsutdrag
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Magnus Carlberg (S) tilläggsyrkar vidare på följande:
Under mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska
vara resurseffektivt
• Under perioden ska koldioxidutsläppen från flygresor understiga;
- 50 ton / år för resor under 500 km
- 175 ton / år för resor över 500 km
Ordförande Eva R Ericsson (L) yrkar avslag på Magnus Carlbergs tilläggsyrkande till
förmån för tidigare formulering och ändringsbeslut av delmålet - Våra flygresor ska
fortsatt klimatkompenseras internt, under målet Klimatpåverkan från våra transporter
ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att folkhälsoberedningen beslutar
enligt ordförandes förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ja och den som bifaller Magnus Carlbergs
yrkande röstar nej.
Namn
Anna Zelvin
Magnus Carlberg
Marcus Walldén
Bengt-Göran Birgersson
Eva Ballovare
Anton Härder
Jerker Nilsson
Christer Svensson
Eva R Ericsson
Totalt

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

-

Voteringen utfaller med 5 Ja-röster mot 4 Nej-röster.
Ordförande finner att folkhälsoberedningen beslutar att bifalla ordförandes förslag om
formulering av delmål gällande klimatpåverkan.
Föreslås att folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen föreslå
regionfullmäktige att fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023 i
enlighet med ovanstående ändringar och tillägg.
I ärendet har följande yttrat sig:
Magnus Carlberg (S), Bengt-Göran Birgersson (C), Eva R Ericsson (L), Marcus Walldén
(M), Eva Ballovare (S), Anna Zelvin (KD), Julia Berg (S), Mikael Öberg (MP), Mikael
Färdig (L) samt Tobias Karlsson (S).
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen föreslå
regionfullmäktige att fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-03

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
 Förslag till Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
 Yrkanden från Socialdemokraterna Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg

Protokollsbilaga §25
2019-05-03

Till Folkhälsoberedningen

Yrkanden ärende 3 – Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg
Ändringsyrkanden

Vi yrkan att följande delmål i Handlingsprogrammet under följande mål skall ändras
till:

Sida 12

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd
• År 2023 ska Region Kronoberg ha en förbättrad analys för att mäta och åtgärda
ojämlik hälsa och sjukvård.
Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
samt främja hållbara levnadsvanor
• Under programperioden ska system och arbetssätt utvecklas och implementeras för
att följa upp Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av
ohälsosamma levnadsvanor.

Sida 20

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska
vara resurseffektivt
• Våra flygresor ska fortsatt klimatkompensera internt.
Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår
verksamhet till förändrat klimat
• Andelelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka till 2
procent.

Sida 24

Våra livsmedel ska vara hållbara och hälsosamma
• År 2023 ska 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg vara producerad i enlighet
med svensk djurskyddslagstiftning.

Tilläggsyrkanden

Vi yrkan att följande delmål skall läggas till Handlingsprogrammet under följande
mål:

Sida 16

Under mål: Vårt arbetssätt och vår organisation ska vara jämlik och jämställd
• År 2023 ska den faktiska sysselsättningsgraden vara minst 85 procent.

Sida 20

Under mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt
• Under perioden ska koldioxidutsläppen från flygresor understiga;
- 50 ton / år för resor under 500 km
- 175 ton / år för resor över 500 km

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

§ 167

Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
2019-2022 (17RK1047)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Yrkanden

- Magnus Carlberg (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag avseende sida 24, rubrik Våra livsmedel ska vara hållbara och
hälsosamma:
"År 2023 ska 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg vara producerad i
enlighet med svensk djurskyddslagstiftning."
- Magnus Carlberg (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
tilläggsförslag avseende sida 20, rubrik Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt:

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

"Under perioden ska koldioxidutsläppen från flygresor understiga;
- 50 ton / år för resor under 500 km
- 175 ton / år för resor över 500 km"
- Eva Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska avslå Magnus
Carlbergs (S) ändrings- samt tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång.
Först kommer ordföranden att ställa ordförandens förslag till beslut mot Magnus
Carlbergs (S) ändringsförslag. Därefter kommer arbetsutskottet att ta ställning till
Magnus Carlbergs (S) tilläggsförslag. Arbetsutskottet godkänner beslutsgången.
Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till
beslut eller Magnus Carlbergs (S) ändringsförslag. 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 Magnus
Carlbergs (S) ändringsförslag röstar nej. 4 röstar ja och 3 röstar nej. Det innebär att
regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
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

Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Magnus
Carlbergs (S) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsens arbetsutskott avslår
tilläggsförslaget. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Magnus Carlbergs (S) tilläggsförslag röstar ja, den som vill bifalla
förslaget röstar nej. 4 röstar ja och 3 röstar nej. Det innebär att regionstyrelsens
arbetsutskott avslår tilläggsförslaget.
Förtroendevald
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Magnus Carlberg (S)
Robert Olesen (S)

Ja
X
X
X

Nej

X
X

Avstår

Protokollsutdrag
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Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M),
ordförande
Totalt

X
X
4

3

Beslutsunderlag
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Paragrafen är justerad

Aktualisering Gröna
Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1472
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-05-29

Regionfullmäktige

Aktualisering Gröna Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
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 den 23 mars 2018 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 inte har förändrats. Samtal har förts med kommunala
chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en
hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i
kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.

Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1472
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-05-29

Under perioden 16 februari till 16 april 2019 var strategin på remiss till de av
regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanser bestående av 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.
Regionstyrelsens arbetsutskott har § 168/19 tillstyrkt regionala
utvecklingsnämndens förslag, med en redaktionell ändring innebärande att ordet
samhandling konsekvent byts ut till ordet samverkan i hela dokumentet.
Inför utskick till regionstyrelsens sammanträde har beslutsunderlaget inte hunnit
reviderats. Inför utskick till regionfullmäktiges sammanträde i juni kommer dessa
revideringar vara verkställda.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi
Sammanställning hantering av remissvar
Barnrättsbaserat beslutsunderlag
RUN § 53/19
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AKTUALISERAD

GRÖNA KRONOBERG
REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
FÖR KRONOBERGS LÄN

2019-2025

FÖRORD
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS)
och beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. En omfattande
dialog med cirka 1000 aktörer bidrog 2015 till att vi landade ner i Kronobergs
målbild – Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.
I din hand håller du en aktualiserad version av strategin. Den har skapats
utifrån en nulägesbild av vår omvärld och länet.
Kronobergs utveckling påverkas både av vad som händer i omvärlden men
också av hur aktörer i länet agerar. Med en gemensamma regional utvecklingsstrategi kan vi, alla aktörer, få information om utvecklingen i Kronobergs län
och vad vi behöver påverka och samhandla om. Strategin är ett verktyg för att
skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och ökad samverkan. Den är antagen av regionfullmäktige och är därefter styrande för Region
Kronobergs arbete med hållbar regional utveckling och stödjande för andra
aktörer i länet.
Strategin har fyra prioriteringar: utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet, en plats att vilja leva och bo på, utveckla en innovativ region och ett brett
näringsliv samt utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa.
Hållbarhet och den gröna profilen är genomgående i strategin.
Tillsammans gör vi skillnad för Kronoberg 2025!

Thomas Ragnarsson
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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INTRODUKTION
GRÖNA KRONOBERG 2025

FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda
2030, tematiska mål för den nya sammanhållningspolitiken i EU och Nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020 är vägledande för Gröna Kronoberg. Målen
i Gröna Kronoberg som handlar om klimat och
energi ligger i linje med de regionala miljömålen
som Länsstyrelsen ansvarar för. I aktualiseringen har även hänsyn tagits till uppdaterade
rekommendationer till länet från OECD och de
globala megatrender som påverkar Kronoberg
nu och på lång sikt. Megatrenderna är framför
allt digitalisering, urbanisering, demografiska
förändringar med en åldrande befolkning, skifte
i ekonomisk makt till framför allt Asien samt
miljö- och klimatförändringar.

Den regionala utvecklingsstrategins syfte är att
definiera de övergripande målen och prioriteringarna för regionen fram till 2025. Sammantaget ger strategin en övergripande inriktning
över vad som ska uppnås och vilka åtgärder som
behöver genomföras för att nå målbilden. Det
är baserat på utgångsläget och en bedömning
av framtiden.
Region Kronoberg har valt att, utöver det
som förordningen om regionalt tillväxtarbete
föreskriver, göra den regionala utvecklingsstrategin till en samlande strategi för utvecklingen
av Kronobergs län – vad ska vi arbeta med och
hur. Det är dock tillväxt som är i fokus och som
styr från vilket perspektiv mål och insatsområden
finns med. Strategin har getts namnet Gröna
Kronoberg 2025 för att hållbarhetsaspekterna är
genomgående i strategin.

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi. Det är ett uppdrag från riksdagen som styrs
av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (se bilaga 1). Region
Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär bland
annat att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet av denna.
Det innebär också att löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i länet i förhållande till regionala och nationella mål. Att årligen följa upp, att låta
utvärdera och att till regeringen redovisa resultatet av det regionala tillväxtarbetet.
En regional utvecklingsstrategi ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. Gröna
Kronoberg togs fram 2015 och har aktualitetsprövats 2019.
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AVGRÄNSNING OCH KOPPLING
MELLAN STRATEGIER

vilka mål och insatser som ska genomföras i det
kortare perspektivet. Det är i understrategier och
handlingsplaner som aktörer inom olika områden
får möjlighet att samverka runt hur målen i regionala utvecklingsstrategin ska uppnås. Exempel på
understrategier är kompetensförsörjningsstrategin,
trafikförsörjningsprogrammet och kulturplanen.
Handlingsplaner beskriver i sin tur än mer konkret
vad som ska genomföras för att uppnå målen i
understrategin.
Samordning mellan Gröna Kronoberg och kommunernas översiktsplanering eftersträvas särskilt.

För att avgränsa strategin inriktas den på utmaningsdriven utveckling och på prioriteringar som
kräver samhandling. Det innebär att den inte
kan sammanfatta allt regionalt utvecklingsarbete.
Istället prioriteras utmaningar och möjligheter
som kräver samhandling över gränser, mellan
olika områden och aktörer.
Då den regionala utvecklingsstrategin är långsiktig och övergripande kopplas understrategier
och handlingsplaner till den. De konkretiserar

AGENDA 2030

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN I EU
NATIONELLA STRATEGIN FÖR HÅLLBAR REGIONAL
TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT

GRÖNA KRONOBERG
ÖVERSIKTSPLANER
I KOMMUNERNA

UNDERSTRATEGI

UNDERSTRATEGI

UNDERSTRATEGI

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER

Bild 1, visar kopplingen mellan EU, nationell nivå, Gröna Kronoberg, understrategier och dess handlingsplaner.

STRUKTUR

De strategiska områdena utgör ramen för målen
och prioriteringarna och de har centrala utmaningar kopplade till sig. Det är dessa utmaningar
strategin syftar till att bemöta genom mål,
prioriteringar och insatsområden. Målen som är
långsiktiga kopplar an till uppdraget, regional
tillväxt. För att tydliggöra vad som på kortare
sikt kan påverkas för att nå målen finns ett antal

Strategin är uppdelad i två strategiska områden:
• Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer
• Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett
ökat humankapital
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påverkansfaktorer knutna till respektive mål.
Uppföljning kommer även att göras utifrån en
hållbarhetsdimension, se tabell 1 och tabell 2.
Strategin innehåller fyra prioriteringar.
Prioriteringarna är övergripande och visar vilken
riktning vi behöver arbeta mot för att möta

utmaningarna och nå målen. Prioriteringarna
påverkar, och är i stor utsträckning beroende av
varandra. Varje prioritering har insatsområden
som syftar till att beskriva vad länets aktörer
behöver samhandla kring för att förverkliga
prioriteringarna.

MÅLBILD

GRÖNA KRONOBERG

STRATEGISKA OMRÅDEN
VI VÄXER AV EN
CIRKULÄR EKONOMI MED
FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH
ETT ÖKAT HUMANKAPITAL

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA
LIVSMILJÖER

UTMANINGAR

UTMANINGAR

MÅL

MÅL

PRIORITERINGAR
UTVECKLA ATTRAKTIVA
LIVSMILJÖER OCH
GOD TILLGÄNGLIGHET

INSATSOMRÅDEN

UTVECKLA EN
INNOVATIV REGION
OCH ETT BRETT
NÄRINGSLIV

EN PLATS
ATT VILJA LEVA
OCH BO PÅ

INSATSOMRÅDEN

INSATSOMRÅDEN

FÖRVERKLIGANDE

GRÖNA TRÅDEN
Bild 2, visar strategins struktur.
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UTVECKLA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN OCH
EN GOD OCH
JÄMLIK HÄLSA

INSATSOMRÅDEN

MÅLBILD
MÅLBILDEN FÖR KRONOBERGS LÄN KALLAS GRÖNA
KRONOBERG 2025 OCH HANDLAR OM ATT ”KRONOBERG
VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER MED
FÖRNYELSEFÖRMÅGA”. NEDAN FÖLJER EN BESKRIVNING AV
GRÖNA KRONOBERG 2025.

GRÖNA KRONOBERG – VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA
LIVSMILJÖER MED FÖRNYELSEFÖRMÅGA.

mellan stad och land genom att stärka funktionella samband och genom att förvalta och
utveckla landskapets natur- och kulturvärden
som en grund för utvecklingen. En välutvecklad
högskolestruktur och närheten till Linnéuniversitet skapar grund för framgångsrika, innovativa
samarbeten.
Gröna Kronoberg har en stark förnyelseförmåga och växer av en cirkulär ekonomi.
Näringslivet breddas från sin bas i tillverkningsindustri till fler tjänste- och serviceföretag och
många kunskapsintensiva små och medelstora
företag verkar här. Det innebär att det finns
en stor samlad erfarenhet av entreprenöriellt
arbete. En stark ideell sektor skapar arenor som
tar vara på människors engagemang och idéer
och som bidrar till en kulturell infrastruktur i
hela regionen. Vilja och förmåga finns i privat,
ideell och offentlig sektor att möta efterfrågan
av hållbara lösningar på utmaningar som klimat,
energi, miljö, demografi, social trygghet, hälsa
och utbildning. En välutvecklad högskolestruktur i regionen skapar grund för framgångsrika
samarbeten som kombinerar olika kunskaper
och skapar innovation.
Gröna Kronoberg satsar på att bli en
ledande hållbar region. Vi möter efterfrågan
på hållbara lösningar av lokala och globala

Det är flickor och pojkar, kvinnor och män
i olika åldrar som skapar utveckling och
förnyelse inom alla sektorer - offentlig, privat
och ideell. De påverkas av och påverkar utvecklingen. De är Gröna Kronobergs intressenter och
målgruppen för det regionala utvecklingsarbetet.
Alla behövs för att skapa öppna och hållbara
livsmiljöer som är attraktiva att bo, arbeta och
vistas i. Tillsammans ser vi möjligheter i globala
och lokala utmaningar. Samhandling kring
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet gör
Gröna Kronoberg framgångsrik. Samhandling
genom öppna och transparenta processer och
kompetent ledarskap är den gröna tråden fram
till målen i Gröna Kronoberg.
Gröna Kronoberg är en växande landsbygdsregion mitt i södra Sverige mellan
storstadsregionerna. Regionen är både liten
och stor – en liten befolkning på en relativt stor
yta. Många små orter växer i och kring en stark
stråkstruktur där vägarna möts i en stark regional
kärna. Orterna och landsbygderna drar nytta
av strukturen och kompletterar varandra så att
livsmiljöerna är öppna och hållbara. Landskapets
skogar, marker och sjöar är nära och närvarande i
människors vardag genom att producera ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Gröna
Kronoberg utvecklar det ömsesidiga beroendet
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utmaningar. Det ger tillväxt och jobb att leva av
och bra miljöer för människor att växa i. Genom
att påskynda utvecklingen i riktning mot en
cirkulär ekonomi så återuppbygger vi resurser
oavsett om det är socialt, ekologiskt eller ekonomiskt. Gröna Kronoberg 2025 har för avsikt
att påverka omgivningen positivt, att lämna
positiva ekologiska fotavtryck. Det handlar om
att skapa en helhetssyn för kloka beslut avseende
systemoptimering. Det innebär att se avfall
som näring för nästa tillverkningsprocess, att
använda förnybar energi, att främja mångfald för

1

styrka och motståndskraft och skapa fungerande
marknader. Gröna Kronoberg satsar på att bli
ett plusenergilän1 som producerar mer energi än
det förbrukar. Den gröna profilen bygger på ett
ansvar både för en helhetssyn och för enskilda
satsningar. I det ingår våra förtroendevaldas mål
och prioriteringar kombinerat med individers
och gruppers systempåverkande initiativ. Dessa
kan komma från alla delar av samhället, både
från offentlig, privat och ideell sektor. På så vis
leder Kronoberg 2025 en hållbar utveckling i
framkant - som Europas grönaste region.

Plusenergilän innebär att produktionen av förnybar energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs.
blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi
11

STRATEGISKT
OMRÅDE:

VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER
olika livsskeden och med olika bakgrund. På ett
övergripande plan har vi valt att dela in attraktivitet i två dimensioner, en ”fysisk” och en ”social”
varav prioriteringen utveckla attraktiva miljöer och
tillgänglighet främst berör den ”fysiska” dimensionen och prioriteringen en plats att vilja leva och bo
på mer berör den ”sociala” dimensionen. Det är
viktigt att påpeka att det inte finns några vattentäta skott mellan dimensionerna. Fysiska miljöer
kan till exempelvis påverka sociala förhållanden.

Här är en beskrivning av det första strategiska
området som handlar om vad vi ska växa i.
Det handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs attraktivitet är central för att kvinnor och
män oavsett ålder och bakgrund ska välja att
bosätta sig här, stanna kvar eller återvända.
För att få människor att välja Kronoberg
behöver vi arbeta med att utveckla livsmiljöer där
alla kan hitta sin plats och känna sig delaktiga i
samhället. Det kräver att vi aktivt arbetar med
samhällsbyggnad- och planering för att utveckla
våra livsmiljöer. Det handlar även om möjligheter
till en aktiv fritid.
Fysisk planering – hur vi använder våra markoch vattenområden – behöver knytas tätare till
åtgärder för tillväxt. All regional utveckling sker
inom en avgränsad geografisk yta med förutsättningar som både kan stimulera och begränsa.
Med god och gränsöverskridande planering
skapar vi förutsättningar för att tillvarata de
möjligheter som finns på olika platser.
Attraktivitet är ett både mångbottnat och
subjektivt begrepp som inbegriper många olika
områden varav vissa får folk att vilja flytta till en
plats och vissa gör att de som redan bor där trivs.
Det finns frågor som anses som grundläggande
för att människor överhuvudtaget ska överväga
att leva på en plats och andra som lockar. Arbetet
med att öka vår attraktionskraft kräver därför ett
brett anslag som kan rikta sig till människor i

CENTRALA UTMANINGAR
• En gles struktur med svag uppkoppling mellan
tillväxtkärnorna i södra Sverige.
• Höga utsläpp från transportsektorn och långa
körsträckor.
• Svag boendeattraktivitet, bostadsbrist och
oklara planeringsförutsättningar.
• Skillnader i makt och delaktighet mellan olika
grupper i samhället och minskad tillit till
vuxenvärlden bland barn och ungdomar.
• Olika förutsättningar att kunna ta del av och
utöva kultur.
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MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER

BOSTÄDER

INDIKATORER

MÅL 2025

HÅLLBARHETSDIMENSION

Nybyggda lägenheter
Trångboddhet och bostadsbrist

Målen och de påverkande
faktorerna följs upp utifrån
ett hållbarhetsperspektiv
där vi bland annat beaktar
Agenda 2030.

OCH NÖJE

Upplevd trygghet i närområdet

Nöjesutbud

SOCIALT KAPITAL

KULTUR

Utsatt för brott

Deltagande i föreningar

Kulturarbetare

Ökad attraktivitet
– fler ska välja att
bo i länet. Inrikes
flyttnetto ska förbättras 2015–2025

Valdeltagande

TILLGÄNGLIGHET

Tabell 1. Påverkansfaktorer, indikatorer, mål och hållbarhetsdimension.

I hållbarhetsuppföljningen
inkluderas även ett geografiskt
perspektiv som särskilt ska belysa skillnader i utvecklingen
mellan olika geografiska delar
i länet, exempelvis befolkningsglesa och befolkningstäta
miljöer.

Tillgång till höghastighetsbredband
och mobiltäckning
Vårdtillgänglighet

Tillgänglighet till kollektivtrafik
Kollektivtrafikresande och kollektivtrafikens kvalitet

TRAFIK

Tillväxtmålen kommer att
sättas i relation till mått
som mäter dess påverkan på
ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet.

Målen och påverkansfaktorerna kommer även att följas
upp utifrån kön, utbildningsnivåer, inkomstgrupper samt
härkomst.

Tillit till andra människor

Tillgänglighet till livsmedelsbutik

SERVICE OCH

PÅVERKANSFAKTORER

TRYGGHET
OCH
SÄKERHET

Flyttkedjor

Förnyelsebara fordonsbränslen

Tillgång till förnybara godsbränslen
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Klimatpåverkan
ska minska.
Utsläpp av koldioxid
i Kronobergs län
från fossila bränslen
ska till år 2025 ha
minskat till 1,5 ton
per år och länsinvånare.

PRIORITERING 1:

UTVECKLA ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER
MED GOD TILLGÄNGLIGHET
INSATSOMRÅDE: HÅLLBARA RESOR
OCH TRANSPORTER

Att utveckla attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet handlar om att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett bra och fungerande
vardagsliv för alla invånare i regionen. Det
behöver också finnas och utvecklas boende- och
livsmiljöer där människor mår bra och känner
sig trygga.
För att få till stånd hållbara lösningar för
kommunikation, infrastruktur och service, som
kan stärka tillväxt och tillgänglighet i hela länet
behöver samhället planeras utifrån ett helhetsperspektiv. Platser, orter, städer och regioner bör
arbeta mer strategiskt för att hålla ihop, komplettera och dra nytta av varandras kvaliteter. Samordning av fysisk planering och hållbar tillväxt på
regionala, kommunala, mellankommunala och
mellanregionala nivåer är då viktig. Det är även
viktigt att se vårt län ur en global kontext.

Här presenteras punkter som ska bidra till ett
sammanhållet och hållbart transportsystem som i
sin tur bidrar till ökad tillväxt och ett fungerande
och rikt vardagsliv för alla.
• Klimatsmart transportsystem För att nå
Kronobergs utsläppsmål behöver länet få ned
transportsektorns klimatpåverkande utsläpp.
Detta kräver nya och mer kraftfulla åtgärder.
Fordon behöver bli mer energieffektiva och
hållbara bränslealternativ öka, exempelvis
eldrift. Till detta behöver det finnas en
sammanhängande laddinfrastruktur och
en elförsörjning i länet som stödjer denna
omställning.
Det handlar om att satsa på att öka
klimatsmarta alternativ. Fler resor behöver

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen framför allt till mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 5: jämställdhet, mål 7: hållbar energi för alla,
mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen samt mål 13: bekämpa
klimatförändringen, mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Observera att de globala målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler
mål än de som nämns ovan kan vara relevanta för prioriteringen, direkt eller indirekt.
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TRANÅS

TRANÅS

VÄSTERVIK

JÖNKÖPING

GÖTEBORG

BORÅS

NÄSSJÖ

JÖNKÖPING

BORÅS

VÄSTERVIK
NÄSSJÖ

KUNGSBACKA

VÄRNAMO

VÄRNAMO

VARBERG

VÄXJÖ

VÄXJÖ

ALVESTA

FALKENBERG
LJUNGBY

NYBRO

ALVESTA

HALMSTAD
LJUNGBY

KALMAR
NYBRO

ÄLMHULT

MSTAD
KALMAR

HÄSSLEHOLM

ÄLMHULT

HELSINGBORG

PENDLING MELLAN
KOMMUNER 2016
PENDLINGSRELATIONER

LANDSKRONA

200–500
500–1000
1000–2000
2000–3086

LUND

HÄSSLEHOLM

MALMÖ

ORG
TRELLEBORG

PENDLING ME
KOMMUNER 2
PENDLINGSRE

YSTAD

DSKRONA

ske kollektivt och det behöver vara enkelt att
LUND
välja
gång och cykel där det är möjligt. För att
minska antalet personkilometer är det intressant
MALMÖ
att utforska innovativa lösningar. Detta för att
öka möjligheten till distansarbete och erbjuda
tillgång till tillfälliga arbetsplatser nära arbetsgiYSTAD
varen, eller resfria
möten.
TRELLEBORG
Ett hållbart transportsystem kräver också
att nya logistiklösningar utvecklas. Från att
stärka den digitala infrastrukturen till att
förbättra omlastning av gods från väg till
järnväg (sjöfart) i Kronoberg.

centrala och östra Europa och mot Asien. Det
ställer ökade krav på kapacitet och effektivitet
i dessa transportrelationer. Idag saknas viktiga
länkar mellan Kronoberg och de prioriterade
TEN-T-korridorerna i Polen och de baltiska
länderna. Detta berör hamnarna i Småland,
Blekinge och Skåne, men också väg- och järnvägsnätet som kopplar till dessa knutpunkter.
En stor del av näringslivet, framförallt skogsnäringen, i länet är beroende av det finmaskiga
vägnätet för att nå omlastningsterminaler och
export. Detta vägnät måste även i framtiden
hålla acceptabel standard.

• Ökad transportkapacitet för effektiva och
klimatsmarta transporter för näringslivet.
I Kronoberg har näringslivet behov av ett
hållbart och robust väg- och järnvägsnät för att
tillgodose transport av varor för att nå och nås
av marknader utanför länet. Särskilt viktigt är
förbindelserna till grannregionernas hamnar.
De globala handelsmönstren förändras och
handeln växer särskilt snabbt i relation mot

• Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i
Sydsverige i stort. Den flerkärniga strukturen
i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara
genom bra tillgänglighet och korta restider
mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor.
Givet storstädernas ökade betydelse behöver
Kronoberg stärka relationen åt Malmö och
Köpenhamnshållet. Bättre kommunikationer
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inom Sydsverige ökar individens valfrihet,
stärker arbetsmarknaden och förbättrar tillgången till utbildning, besöksmål, kultur och
nöjen. En god tillgänglighet mellan städerna i
Sydsverige, och ett starkt samspel mellan dem
och deras omland, kräver ett finmaskigt och
robust nät av infrastruktur. Ett väl fungerande
järnvägsnät och ett nationellt och regionalt
vägnät präglat av hög tillgänglighet är en
förutsättning.
En stark uppkoppling mellan Växjö och
övriga länet är också central för att minska
sårbarheten i regionen då en stor del av
arbetstillfällena och arbetskraftsutbudet är
koncentrerat dit. Beroendet är ömsesidigt
– Växjö är i behov av omlandets arbetskraft
och boendemarknad samtidigt som omlandet
är i behov av de effekter en växande regional
motor skapar. Samtliga kommuner i länet
gränsar samtidigt till en annan region och
utbytet med utomregionala orter är av mycket
stor betydelse. Inte minst gäller detta för
flera av de mindre kommunerna i länet som
är beroende av arbetskraftsinpendling från
grannregionerna. En bärande princip i den
regionala planeringen bör därför vara att
prioritera funktionella samband snarare än
administrativa gränsdragningar. Insatser som
skapar den högsta sammanlagda konkurrenskraften och den lägsta sårbarheten i länet bör
premieras, oavsett om de stärker den inomeller utomregionala tillgängligheten.

stråken är viktigt inte bara för människors
vardag utan även för att stärka tillgängligheten
till besöksmål och evenemang.

INSATSOMRÅDE: HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

Här presenteras punkter som ska bidra till
hållbart samhällsbyggande och stärkt samband
mellan stad och land. Det handlar om att
skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer
i hela länet.
• Fortsätta stödja utvecklingen av bredband
och digitala servicelösningar. Målet är att
98 procent av befolkningen bör ha tillgång till
snabbt bredband 2025. I ett glest län och i en
global värld där mycket av utvecklingen sker
på nätet är det centralt. Det är även viktigt att
stödja digitala lösningar för att öka tillgängligheten till service i hela länet och därigenom
också möjligheten att bo och verka i hela
länet. Det gäller inte minst offentlig sektor
som behöver skapa flexibla lösningar. Att få
vårdhjälp digitalt eller att skapa nya lösningar
för att kunna låna böcker utan att personal är
på plats är två exempel. I ett samhälle där fler
tjänster blir digitala behöver detta gå hand i
hand med att höja den digitala mognaden i
befolkningen. Det är viktigt att motverka ett
digitalt utanförskap som framför allt är vanlig
bland äldre kvinnor och män.
• Definiera en fungerande servicestruktur.
För att ta tillvara på hela länets potential
är det viktigt att upprätthålla en robust
servicestruktur. Det handlar om både kommersiell och offentlig service som exempelvis
dagligvaruhandel, drivmedel, post och paket,
skolor, vårdcentraler och tandvård. Service är
en förutsättning för att människor ska vilja bo
och leva på en plats och för att privat och offentlig verksamhet ska vara trygga i att etablera
sig där. För orter som saknar ett fullskaligt
serviceutbud är det viktigt med goda kom-

• Utveckla flexibla kollektivtrafik- och
trafiklösningar i länets glesa miljöer och
landsbygder. För att förbättra tillgängligheten
och öka det hållbara resandet i länets glesare
miljöer och landsbygder är det viktigt att
utforska och utveckla mer flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar. Det kan till
exempel handla om kombinationslösningar av
kollektivtrafik och samåkning och samordnad
transportlogistik. Flexibla trafiklösningar
till och från platser utanför de vältrafikerade
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munikationslösningar till platser med ett
bredare utbud. Arbetet med att identifiera och
definiera en fungerade servicestruktur behöver
integreras i en bredare samhällskontext och
utgå ifrån orten och platsens unika kvaliteter
och förutsättningar.

integrera infrastruktur, näringsliv, kommersiell
och offentlig service och attraktiva livsmiljöer
för att skapa större social nytta i länet. Det är
särskilt viktigt med investeringar där tillgängligheten till större arbetsmarknader är god,
exempelvis i länets stationssamhällen2.
Utgångspunkten för de miljöer och byggnader som planeras, byggs och/eller renoveras
ska vara hållbarhet. Fokus är människors behov
av livskvalitet, och god hälsa samt miljövänligt
byggande och hushållning med resurser. Det
handlar om att skapa ett säkert, tryggt, klimatsmart och inkluderande samhälle där människor
har tillgång till natur i vardagen.

• Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och
öka mervärdet av infrastruktursatsningar.
För att alla invånare ska komma in på bostadsmarknaden behövs fler bostäder och en
större variation av olika typer av boende- och
upplåtelseformer. Det innebär bland annat
att fler bostäder behöver byggas i länet. Den
fysiska planeringen bör i större utsträckning

UNDERSTRATEGIER
—— TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— LÄNSTRANSPORTPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— REGIONALT SERVICEPROGRAM
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— REGIONAL BREDBANDSSTRATEGI
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
—— KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
SAMORDNINGSANSVAR: RESPEKTIVE KOMMUN

2

Stationssamhällen definieras som noder i kollektivtransportssystemet, med eller utan spårbunden trafik. Stationsläget kan ligga
mitt i orten, i utkanten, eller utanför.
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PRIORITERING 2:

EN PLATS ATT VILJA LEVA OCH BO PÅ
hela länet. Ett levande kulturliv ökar attraktiviteten, lockar besökare och förbättrar förutsättningarna för att människor ska vilja bosätta sig i länet.

Prioriteringen handlar om göra länet mer
attraktivt genom att utveckla former för ökad
delaktighet och en aktiv fritid för alla, oavsett
kön, ålder, bakgrund med mera. Dels handlar det
om människor som bor här och det som får dem
att trivas, och dels handlar det om att attrahera
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå
dit behöver alla vara med i förändringsarbetet.
Det innebär att arbeta mer strategiskt med
inkludering och möjlighet till en aktiv fritid.

• Stärkta villkor för professionella kulturskapare och konstnärer. Att använda
avtalsrekommendationer, erbjuda nätverk och
engagera professionella kulturskapare i större
utsträckning skapar bättre förutsättningar
för att attrahera och behålla professionella
kulturskapare. Mindre än en procent av
Sveriges professionella kulturskapare bor i
Kronobergs län. Ett livskraftigt och utforskande kulturliv bygger på att professionella
kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap
och verka under rimliga arbetsvillkor och att
det finns en bredd på kulturskapare utifrån
kön, ålder, bakgrund etc.

INSATSOMRÅDE: SKAPA ETT MER
LEVANDE OFFENTLIGT RUM SOM
ARENA FÖR KULTUR, AKTIVITET
OCH EVENEMANG

Här presenteras åtgärdspunkter som ska bidra till
stärkt kulturutbud och ökad tillgång till kultur i

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen framför allt till mål 3: hälsa och välbefinnande, mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen samt mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.
Observera att de globala målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan kan vara relevanta för prioriteringen,
direkt eller indirekt.
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• Skapa förutsättningar för kultur och
evenemang på mindre orter. För att säkerställa invånarnas tillgång till kultur i hela länet
behöver kulturutbudet anpassas efter länets
förutsättningar. Mindre produktioner som kan
turnera på mindre orter är en förutsättning
för att garantera kultur i hela länet liksom ett
utvecklat arrangörskap. Det egna utövandet i
regi av lokala kulturföreningar är också av hög
vikt. Det skapar högre tillgång till kultur för
alla invånare i länet även de som inte bor på
orten där arrangemanget äger rum.

att få fler inflyttare exempelvis de som pendlar
till länet idag, behålla studenter i länet som
riskerar att flytta, få kronobergare att flytta
tillbaka och för att stärka besöksnäringens
utveckling. Det innebär att fortsätta att stärka
länet som exempelvis ”berättarregion”,”glasregion”, ”natur- och kulturregion”, samt
”matregion” med fokus på hållbar, närodlad
mat. Fler platser i länet, både unika platser
och vardagsmiljöer, behöver synliggöras och
göras tillgängliga för alla genom exempelvis
kulturturism. Våra natur- och vattenvärden
för exempelvis fiske och rekreation har en stor
outnyttjad potential som kan utvecklas och tas
tillvara i större utsträckning. Det är viktigt för
att utveckla kvaliteter i vår livsmiljö men även
för att stärka länets identitet.

• Stärk kultur- och evenemangsutbudet i
länets större arbetsmarknadsregioner. För
att säkerställa god tillgång till kultur för länets
invånare behöver utbudet stärkas i områden
där människor naturligt rör sig. Det innebär i
huvudsak inom länets större arbetsmarknadsregioner där människor studerar eller arbetar.
Det skapar högre tillgång till kultur för alla
invånare i länet även om de inte bor på orten
där arrangemanget äger rum.

INSATSOMRÅDE: SKAPA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT
DELAKTIGHET OCH SOCIAL
SAMMANHÅLLNING

Här presenteras punkter för att stärka känslan av
social sammanhållning genom att möjliggöra för
invånare att vara delaktiga och kunna påverka
samhällsutvecklingen.

• Stärk Kronobergs varumärke. Det är angeläget att strategiskt identifiera och lyfta det som
är unikt för länet och platsen. Det behövs för
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• Möjliggöra en ökad involvering och aktivt
medskapande i samhällsutvecklingen. Det
innebär att i större utsträckning involvera och
inkludera invånarna att vara medskapande i
samhällsutvecklingen. För att nå framgång
behöver olika medskapande metoder användas
till olika målgrupper. En förutsättning för
ökad involvering kan vara att skapa ökad
tillgång till digital infrastruktur och digital
kompetens hos alla invånare. För att generellt
öka delaktighet i samhället är människor
boende i socioekonomiskt utsatta områden,
personer med funktionsnedsättning samt barn
och ungdomar särskilt prioriterad målgrupper.
Barn- och ungdomar är underrepresenterade
i beslutande församlingar och ges begränsade
möjligheter till inflytande lokalt och regionalt.
Det är även en målgrupp som vi i större
utsträckning vill ska stanna kvar i länet eller
vilja flytta tillbaka efter studier. Mer specifikt
behöver exempelvis patienter få vara med och
påverka sin vård eller elever vara med och
påverka sin skola i större utsträckning. Här
ska betonas ett bemötande som ger likvärdig
tillgång till offentliga institutioner oavsett kön,
ålder, bakgrund med mera.

• Stödja föreningslivet för att skapa fler
sociala mötesplatser och nyttjande av
kultur och friluftsliv. Ge föreningslivet och
civilsamhället i stort bättre förutsättningar att
delta i planering och genomförande av lokalt
och regionalt utvecklingsarbete. Det civila
samhället bidrar till att involvera människor i
den lokala samhällsutvecklingen och möjliggör
lokala mötesplatser. I Kronoberg finns ett stort
utbud av föreningsliv och stora möjligheter till
friluftsliv i skog och mark som skulle kunna
nyttjas i större utsträckning. Det är viktigt att
det ges redskap till alla målgrupper att delta
i föreningslivet men nyanlända, barn och
ungdomar, personer med funktionsnedsättning
och äldre personer är särskilt prioriterade
målgrupper. Fler mötesplatser i samhället där
olika målgrupper kan mötas exempelvis över
generationsgränserna är även en viktig del.

UNDERSTRATEGIER
—— REGIONAL KULTURPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— REGIONAL KULTURMILJÖPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
—— STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
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STRATEGISKT
OMRÅDE:

VI VÄXER AV EN CIRKULÄR EKONOMI MED
FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH ETT ÖKAT HUMANKAPITAL
ett gott liv. Genom att uppmärksamma och arbeta
sektorsövergripande med folkhälsoutmaningarna
och motverka den ojämlika hälsan i länet stärks
länets humankapital.
Ekonomi handlar om att hushålla med resurser.
Gröna Kronoberg 2025 satsar på möjligheterna med
en cirkulär ekonomi. Det är ett industriellt produktions- och konsumtionssystem som innebär ett
självförnyande samspel mellan ekonomi, samhälle
och ekosystem för att ge positiva fotavtryck. Det står
i kontrast till linjär ekonomi som har fokus på att
optimera endast det ekonomiska systemet. Genom
att applicera cirkulära processer på vårt samhälle så
möjliggör vi en ekonomisk tillväxt som skapar social
nytta.

Här är en beskrivning av det andra strategiska
området som handlar om vad vi ska leva och
växa av.
Regional tillväxt handlar om en balans mellan
tillväxt i produktivitet, sysselsättning och befolkning.
Att vi är effektiva och produktiva är en förutsättning
i dagens globaliserade värld, där konkurrensen är
hård. Men det är ingen självklarhet att effektivitet
alltid leder till fler arbeten. Det är ibland, vid större
omställningar, tvärtom. Om befolkningen samtidigt
ökar finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor
uppstår. Det är därför av grundläggande betydelse
att ständigt hitta nya vägar för att nya arbeten ska
växa fram i regionen.
Förändringstakten blir allt högre. För att nå en
hållbar tillväxt behöver länet en hög förnyelseförmåga inom både privat och offentlig sektor. God
samordning mellan akademi, näringsliv, ideell och
offentlig sektor är en förutsättning för att skapa ett
gott utvecklingsklimat. Det kan på sikt skapa tillväxt
i regionen och främja framväxten av nya företag,
branscher och nya grupper av företagande som kan
bidra till regionens utveckling. Det är även viktigt
att främja att alla grupper i samhället har samma
möjlighet att bli företagare och att göra den könssegregerade arbetsmarknaden mer jämställd.
Förnyelse och tillväxt sker inte i ett vakuum. Det
är flickor och pojkar, kvinnor och män som skapar
den. Den snabba teknikförändringen på arbetsmarknaden har inneburit att människans kunskaper blir
allt viktigare. Vi behöver vara kreativa, flexibla och
påhittiga för att klara de framtida utmaningarna på
arbetsmarknaden. Både för samhället och individen
är det därför av stor betydelse att vi kan erbjuda ett
livslångt och flexibelt lärande, där individer får chans
att utvecklas och bidra till sin egen och regionens
utveckling. Lärande kan även bidra till ökad hälsa
i befolkningen. En god hälsa är grundläggande för

CENTRALA UTMANINGAR
• Stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män
och mellan olika socioekonomiska grupper i
samhället.
• Välfärdsbehoven kommer att öka vilket ställer
höga krav på omställning inom offentlig sektor.
• Det råder en omfattande matchningsproblematik mellan efterfrågan från arbetsgivare och den
arbetskraft som finns tillgänglig.
• Stort sysselsättningsgap mellan inrikes och
utrikes födda.
• För ett län med en hög specialisering inom
industrisektorn behöver nya arbeten växa fram
inom nya näringar.
• Arbetsmarknaden och utbildningssektorn är
könssegregerad.
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MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER

Tabell 2. Påverkansfaktorer, indikatorer, mål och hållbarhetsdimension.

UTBILDNING OCH MATCHNING
HÄLSA OCH LEVNADSVANOR

MÅL 2025

HÅLLBARHETSDIMENSION

Produktiviteten
ska öka. Mellan
2014–2025 ska BRP/
Sysselsatt i Kronobergs
län öka mer än i riket.

Högutbildade inom näringslivet
Teknikerindex
FOU/BRP i näringslivet
Nyföretagande

Balanserad tillväxt –
fler arbetstillfällen.
Mellan 2014–2025 ska
den sysselsatta dagbefolkningen i länet öka
mer än riksgenomsnittet (exklusive storstadsregionerna).

Näringslivsklimat
Tillväxtvilja
Snabbväxande företag
Exportintensitet
Beveridgekurvan (arbetslöshet kontra
vakanser)
Arbetsgivares syn på matchning

Förbättrad matchning – fler i arbete.
År 2025 ska sysselsättningsgraden för
kvinnor och män i länet
uppgå till minst 80 %.

Könsfördelning inom utbildningar
och på arbetsmarknaden
Arbetskraftens storlek
Arbetsmarknadsregionernas storlek
Tillgång till gymnasial- och eftergymnasial kompetens
Behörighet till gymnasiet alt. gymnasieexamen
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Ett ökat humankapital.
Den självskattade hälsa
för kvinnor och män,
flickor och pojkar ska
förbättras och könsskillnaderna minska.

Någon att dela känslor och anförtro
sig åt (sociala relationer)
Nedsatt psykiskt välbefinnande
Matvanor
Stillasittande
Fysisk aktivitet

ENERGI

PÅVERKANSFAKTORER

FÖRNYELSEFÖRMÅGA,
VÄXTKRAFT OCH INTERNATIONALISERING

INNOVATIONSGRAD
I NÄRINGSLIVET

INDIKATORER

På väg mot ett plusenergilän. Minst 80 % av
den totala energianvändningen i Kronobergs län
kommer år 2025 från
förnybara källor.

BRP/Energikonsumtion

Produktionen av förnybar energi
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Målen och de påverkande
faktorerna följs upp utifrån
ett hållbarhetsperspektiv
där vi bland annat beaktar
Agenda 2030.

Tillväxtmålen kommer att
sättas i relation till mått
som mäter dess påverkan på
ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet.

Målen och påverkansfaktorerna kommer även att
följas upp utifrån kön,
utbildningsnivåer, inkomstgrupper samt härkomst.

I hållbarhets-uppföljningen
inkluderas även ett geografiskt perspektiv som
särskilt ska belysa skillnader
i utvecklingen mellan olika
geografiska delar i länet,
exempelvis befolkningsglesa
och befolkningstäta miljöer.

PRIORITERING 3:

UTVECKLA EN INNOVATIV REGION
OCH ETT BRETT NÄRINGSLIV
INSATSOMRÅDE: FRÄMJA
ENTREPRENÖRSKAP OCH
TILLVÄXTVILJAN

Prioriteringen handlar dels om att bredda länets
näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten,
dels om att utveckla länets innovationsförmåga.
Förnyelse, både i form av innovationer i befintliga
företag, offentlig sektor, akademi och det civila
samhället och i form av nya företag och branscher
är ett av de främsta verktygen för att stärka länets
tillväxt och sysselsättning. Innovation är dessutom
principer som genomsyrar en cirkulär ekonomi,
där resurser används mer effektivt genom att hela
kretsloppet tas i beaktande för produkter och
tjänster. Prioriteringen syftar till att öka länets
konkurrenskraft och hållbarhet.

Här presenteras punkter kopplat till
nyföretagande och förnyat näringsliv.
• Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet. Företagsklimatet på lokal och
regional nivå har stor betydelse för uppkomsten av företag och för befintliga företags
möjlighet att växa. Det handlar om att främja
ett näringslivsklimat som är inkluderande för
alla företagare oavsett kön, ålder, bakgrund
med mera och som understödjer ett innovativt
klimat. De offentliga aktörerna har god

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL
JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen framför allt till mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9:
hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 12: hållbar konsumtion och produktion samt mål 15: ekosystem
och biologisk mångfald.. Observera att de globala målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan kan vara
relevanta för prioriteringen, direkt eller indirekt.
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INSATSOMRÅDE: STÄRK
INNOVATIONSGRADEN I NÄRINGSLIV
OCH OFFENTLIG SEKTOR

möjlighet att påverka näringslivsklimatet i
regionen. Det kan exempelvis ske genom att
stärka kontaktytorna mellan det offentliga och
näringslivet med exempelvis handläggningstider och företagsbesök. Det handlar även om
vilka värderingar och kulturer som förmedlas
i olika nätverk och organisationer. Det är
särskilt viktigt för att främja framväxten av nya
företag bland unga, utlandsfödda och kvinnor
generellt och för att få befintliga företag att
vilja växa i större utsträckning.

Här presenteras punkter för att stärka befintligt
näringsliv och offentlig sektor.

• Stärk företagens uppkoppling till de globala
värdekedjorna. Den ökade specialiseringen
vid produktion av varor och tjänster innebär
att en mängd aktörer är delaktiga i framtagningsprocessen innan produkten når slutmarknaden. För att bevara framtidens konkurrenskraft behöver länets företag ingå i dessa globala
värdekedjor. En viktig del av konkurrenskraften är att få tillgång till nödvändig kunskap
oavsett storlek på företaget. Detta kan dels ske
genom det lokala universitetet, dels genom
de kunskapsnätverk av universitet som finns
på den internationella och nationella arenan
vilka digitaliseringen underlättar. Företagen i
mindre regioner, likt Kronoberg, kan kompensera det begränsade kunskapsunderlaget
regionalt genom starka kontakter med dessa
kunskapsnätverk. Åtgärden är särskilt viktig
för industritäta områden i länet då de påverkas
i störst utsträckning.

• Stöd entreprenörskap och nyföretagande för
ett breddat näringsliv genom fler serviceoch tjänsteföretag. Regionen är i behov av
ett mer diversifierat näringsliv för att stärka
omställningsförmågan, särskilt i regionens
mindre kommuner. Fler platsbundna företag
inom exempelvis besöksnäring och de gröna
näringarna skulle bidra till att minska länets
sårbarhet och bidra till en mer attraktiv region.
De gröna näringarna är knutna till marken
de brukar och besöksnäringen till platsen. I
det fall företag inom besöksnäringen finns på
mindre platser kan de, samtidigt som de attraherar turister, också bidra till sysselsättning på
landsbygden. Fler kunskapsintensiva fåmansföretag som omfattar exempelvis managementkonsulter, kulturella och kreativa näringar,
IT-konsulter, tekniska konsulter samt jurister,
skulle även kunna bidra till ett mer kunskapsdrivet näringsliv även i regionens glesare delar.
Många etablerade företag står även inför en
generationsväxling. Nya entreprenörer som
kan ta över behövs. Studenter är en målgrupp
som bör fångas upp i bättre utsträckning som
potentiella entreprenörer. Förutsättningarna
för företagande bland utlandsfödda, ungdomar
och kvinnor generellt behöver förbättras. Det
sker exempelvis genom att säkerställa att det
företagsfrämjande systemet fungerar likvärdigt
för alla och genom särskilt stöd till dessa
underrepresenterade grupper.

• Stärk företagens och offentlig sektors
digitaliseringsgrad. Länet har en stark
specialisering inom IT och tillverkning. Detta
innebär goda förutsättningar för en lyckad
digitalisering av näringslivet och den offentliga
sektorn. Dels kan IT-produkter och tjänster
utvecklade i Kronobergs län exporteras, dels
kan tekniksektorns digitalisering bidra till en
högre automationstakt och därmed ökade
chanser att behålla produktionen inom länet.
I en industriregion likt Kronobergs län är det
viktigt att företagen anpassar sig och nyttjar
ny teknik som ett verktyg för att utveckla
sin verksamhet. Det handlar både om digitalisering, robotisering och automatisering.
Digitalisering och smarta produkter är även
viktiga för service- och tjänsteföretag. Med
hjälp av digitala lösningar blir de inte lika
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inom styrkeområden skapar platsspecifika
konkurrensfördelar. Länet har en tradition
av hög konkurrenskraft inom exempelvis
maskinindustri, IT samt skog-, trä- och
möbelindustrin. För att kunna konkurrera
på en global marknad behöver länet fortsatt
utveckla specialiseringen inom dessa näringar
och även samverkan mellan dem. Nya innovationer uppstår ofta i gränslandet mellan olika
specialiseringar. Det handlar även om att öka
förädlingsvärdet av produkter som finns i länet
exempelvis skog vilket hänger samman med en
grön omställning. Vilka styrkeområden som
kan utvecklas hänger även samman med infrastruktursatsningar och kompetensförsörjning.
IT-sektorn är primärt koncentrerad till Växjö.
Industrisektorn är mer utspridd och skapar
möjligheter till mer lokala specialiseringar.
Det är viktigt att kunskapsnivån i dessa
branscher ökar och därigenom konkurrenskraften. Detta ska ske i kombination med att
näringslivet breddas.

platsberoende vilket skapar nya förutsättningar
i länet om tillgängligheten till driftssäkert
bredband är hög. Inom offentlig sektor krävs
stora satsningar på att ställa om verksamheten
med hjälp av digitalisering för att ge invånarna
den service de efterfrågar.
• Stärk företagens och offentlig sektors gröna
omställning. Miljöteknikutvecklingen bör
stärkas ytterligare med att producera mer
smarta, klimatvänliga produkter och tjänster
vilka ökar möjligheterna för ett effektivt
resursutnyttjande Länet har exempelvis en
stor potential i att bidra till grön omställning
genom att använda skogen som resurs i större
utsträckning för exempelvis bioenergi och
miljövänligt flygbränsle. Universitet och
högskolor kan bidra till att omställningen
påskyndas. Produktionen i länet bör även
sträva efter att i större utsträckning införliva
en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi
minskar miljöbelastningen genom att produkter designas för att kunna återanvändas
eller brytas ned och komposteras. Resurserna
används mer effektivt när återanvändning,
reparation och återvinning blir normen. Förändringen gäller inte enbart teknik utan även
organisation, samhälle och finansierings- och
affärsmodeller. För att bli ett fossilfritt län kan
restvärme som i dagsläget går till spillo inom
exempelvis industrin, nyttjas betydligt mer
vilket skulle ge företagen bättre ekonomiska
förutsättningar och samtidigt vara bra för miljön. Nya sätt att använda restvärmen behöver
utvecklas. Att vara på väg mot ett plusenergilän3 handlar även om att stödja omställningen
med att näringslivet ska använda mer förnybar
energi. Tillverkningen av förnyelsebar el
behöver även öka inom samhället i stort i takt
med att energibehovet ökar.

• Stärk sociala innovationer. Den sociala
innovationskraften och samhällsnyttan som
sociala företag/entreprenörer kan bidra med
bör tillvaratas i större utsträckning i länet. Det
handlar inte bara om att skapa sysselsättning
för utsatta grupper utan också att stödja
aktörer och företag i deras möjligheter till
alternativa ägandeformer och nya sätt att driva
företag. Det leder ofta till nya sätt att lösa
dagens- och framtidens samhällsutmaningar.
En sådan utmaning kan exempelvis vara att
öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel.
Näringslivet och offentlig sektor bör generellt
öka sin kunskap om socialt ansvarstagande.
Kunder och samhället värderar idag ofta
företag och organisationer utifrån deras arbete
för ett mer hållbart samhälle.

• Utveckla regionens styrkeområden inom
näringslivet. Att specialisera sig är en
förutsättning för att hävda sig i den globala ekonomin. Samarbete mellan företag

• Skapa nya och flexibla lösningar på
välfärdstjänster. För att klara dagens och
framtidens utmaningar inom offentlig sektor
krävs snabbt nya lösningar för välfärdstjänster.

3

Plusenergilän innebär att produktionen av förnybar energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs. blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi
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Att tänka och göra nytt för att möta invånarnas behov – användardriven innovation - blir
avgörande och kan omöjligt göras utan aktivt
samskapande bland samhällsaktörer. Kronobergs län har goda förutsättningar genom en
redan välfungerande samverkan. Ytterligare
steg behöver dock tas för att utmana rådande
system för Kronobergarens förutsättningar

att leva ett bra liv, hela livet. Offentlig sektor
är idag en stor arbetsmarknad för kvinnor
vilket ger potential till att stödja innovationer
framför allt bland just kvinnor. De är ofta
underrepresenterade i innovationssatsningar.
Nya aktörer behöver involveras, exempelvis
är civilsamhällets medverkan i innovationsutvecklingen central och nödvändig.

UNDERSTRATEGIER
—— STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— REGIONAL KULTURPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— NÄRMARE KRONOBERGAREN – UTVECKLINGSSTRATEGI INOM HÄLSOOCH SJUKVÅRDEN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— TRÄSTRATEGI SMÅLAND
SAMORDNINGSANSVAR: SMÅLANDS TRE REGIONORGANISATIONER OCH
LÄNSSTYRELSERNA I DE TRE LÄNEN
—— REGIONAL SKOGSSTRATEGI FÖR SMÅLAND
SAMORDNINGSANSVAR: SMÅLANDS TRE REGIONORGANISATIONER OCH
LÄNSSTYRELSERNA I DE TRE LÄNEN
—— LANDSBYGDSPROGRAMMET
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
—— KRONOBERGS LIVSMEDELSSTRATEGI
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
—— STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
—— REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
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PRIORITERING 4:

UTVECKLA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
OCH EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA
de påverkbara hälsoklyftorna. Invånarna utgör
regionens humankapital och är en förutsättning
för att skapa förnyelse. Prioriteringen syftar till att
utveckla humankapitalet som en viktig framgångsfaktor för regional utveckling.

Prioriteringen handlar om människor som
regionens främsta resurser. Det handlar om att ta
tillvara och öka flickor och pojkars, kvinnor och
mäns kunskaper och färdigheter genom hela livet.
Det handlar också om att skapa möjlighet för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL
JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen framför allt till mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, samt mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Observera att de globala
målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan kan vara relevanta för prioriteringen, direkt eller indirekt.
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INSATSOMRÅDE: SKAPA BÄTTRE
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GOD
OCH JÄMLIK HÄLSA

bland aktörer i länet för att bland annat stärka
tilliten till vuxna.
• Främja psykisk hälsa. Insatser inom förskola,
skola, arbetsliv och hälso- och sjukvården
behövs för att stärka den psykiska hälsan i
befolkningen. Brister i skolans funktion och
förändringar på arbetsmarknaden har lyfts
fram som två tänkbara orsaker till psykisk
ohälsa, och därför är dessa två viktiga arenor
i arbetet. Psykisk ohälsa är en anledning
till att många flickor och pojkar inte går ut
gymnasiet vilket försvagar deras framtida
möjlighet på arbetsmarknaden, varvid unga
som varken arbetar eller studerar (UVAS) är
en prioriterad målgrupp. Andra prioriterade
grupper är nyanlända och ensamkommande,
personer som står utanför arbetsmarknaden,
HBTQ-personer och äldre (över 65 år), där
ensamhet lyfts fram som en orsakande faktor.

Här presenteras punkter för att nå en god och
mer jämlik hälsa i länet. För att lyckas krävs ett
strategiskt och medvetet folkhälsoarbete och
samhandling mellan många olika aktörer.
• Främja goda uppväxtvillkor hos barn och
unga och motverka studieavhopp. Det
handlar om att satsa på alla barn från födseln
och ge varje barn möjlighet att utvecklas
optimalt efter sina egna förutsättningar. Att
höja skolresultaten och att motverka studieavhopp är en central del i att stärka barns
och ungas förutsättningar. Pojkarna i länet är
överrepresenterade bland elever som hoppar av
studierna, de presterar sämre än flickorna och
har en lägre utbildningsnivå varför de är en
prioriterad målgrupp. Stöd till föräldraskapet
är centralt och det behövs en bred samverkan
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Minst en gymnasial utbildning krävs men
även fortsatta chanser till lärande under hela
arbetslivet via exempelvis Komvux, universitet
eller andra bildningsformer och lösningar.
Det innebär att arbetsgivare, såväl privata som
offentliga behöver arbeta aktivt och strategiskt
med sin kompetensförsörjning. Utbildningsaktörer behöver i sin tur, genom regional
samverkan med arbetsgivarna, snabbare svara
på branschernas behov utifrån omvärldens
krav. För att öka kunskapsnivån och få ett mer
innovativt klimat är det viktigt att minska
underrepresentationen av män och kvinnor,
olika bakgrund osv. i olika branscher. En ökad
mångfald och öppenhet ska leda till att locka
fler talanger och stärka länets- och arbetsgivarnas varumärke.

• Främja goda levnadsvanor med särskilt
fokus på mat och fysisk aktivitet. Hälsosamma levnadsvanor ökar förutsättningarna för en
god hälsa och minskad sjuklighet. Det hänger
i sin tur samman med exempelvis möjligheter
att orka arbeta eller vara i annan sysselsättning.
Med levnadsvanor menas exempelvis fysisk
aktivitet, matvanor, tobak- och alkoholbruk.
Det behövs insatser inom alla levnadsvanor och
till alla grupper i befolkningen. Fysisk aktivitet
och goda matvanor behöver dock prioriteras
upp. För att främja fysisk aktivitet är det viktigt
att det finns grönområden och möjligheter till
spontanidrott. Inom mat behöver bland annat
kunskapen om livsmedelstillverkning och vad
som är goda matvanor öka.

INSATSOMRÅDE: SKAPA
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR MATCHNINGEN PÅ
ARBETSMARKNADEN

• Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i samhället. Utlandsfödda
kvinnor men även män utanför arbetsmarknaden eller med outnyttjad potential behöver
snabbare få möjlighet till utbildning. De
behöver även få möjlighet till en strukturerad
bedömning, värdering och dokumentation
samt ett erkännande av kunskaper och
kompetens.. Etableringsaktörer ska samordna
och effektivisera processen med kartläggning
och bedömning för individen. Det är viktigt
att insatser är samordnat och kompletterande
mellan kommunerna. Aktörerna ska även
kunna bidra till att målgruppen bygger
upp bättre kontakter med arbetslivet och
samhället i stort. Målet är att öka kunskapen

Här presenteras punkter för att främja matchning
mellan arbetsgivare och individer på arbetsmarknaden samt bygga den kompetens som efterfrågas
i länet.
• Stärk individens omställningsförmåga.
Arbetsmarknaden förändras allt snabbare.
En stor del av de nya arbetena kräver högre
och ibland helt ny kompetens. Länet behöver
stärka omställningsförmågan i hela länet i takt
med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar. Det ställer höga krav på såväl
individ, arbetsgivare och samhället i stort.
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om arbetslivet och att få individen att känna
sig mer hemma i länet. Språkinlärning ska
prioriteras och kunna kombineras med studier
eller arbete som stärker de utlandsfödda sysselsättningsgrad. Insatser är särskilt viktigt i de
kommuner som har haft ett högt mottagande.

som det råder hög konkurrens om. Det är
särskilt viktigt att bygga upp relationen mellan
akademin och företag som idag saknar erfarenhet av att arbeta tillsammans med akademin.
• Främja informerade studie- och yrkesval för
ett livslångt lärande. Det finns ett för lågt
intresse om branscher med stora kompetensbehov bland ungdomar och andra grupper
som står långt från arbetsmarknaden. Vårdoch omsorg samt teknikområdet är två av flera
områden. Det kan motverkas genom att öka
kunskapen om koppling mellan utbildning
och arbetsliv. En central del är att luckra
upp de traditionella genuskontrakten4 för att
främja att de individuella förmågorna styr
valet av studier och yrke. En välfungerande
och jämställd studie- och yrkesvägledning ska
börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska
även finnas tillgängligt för vuxna som söker
stöd och rådgivning för det livslånga lärandet
och ändrade yrkesval.

• Främja tillgången till talanger och högutbildade. Länet behöver ta tillvara på
högkvalificerad kompetens för att skapa en
mer kunskapsdriven, konkurrenskraftig och
hållbar region. Dels handlar det om att ta
tillvara och behålla de studenter och forskare
som utbildar sig och verkar i länets högskolor,
dels om att attrahera inflyttare med rätt
kompetenser. Arbetslivet och universitet/högskolor ska samverka för att främja nätverkande
och öka förekomsten av aktiviteter som ökar
förståelsen för arbetslivet och närvaron av
akademin. Arbetsgivare i alla länets kommuner ska tillsammans med universitetet arbeta
för att aktivt behålla och attrahera kompetens

UNDERSTRATEGIER
—— KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
—— STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

4

Genuskontrakt innebär att fler kvinnor väljer traditionellt kvinnliga yrke och tvärt om.

31

GRÖNA TRÅDEN:

KRONOBERGS METOD FÖR HÅLLBART REGIONALT
UTVECKLINGSARBETE
Kronobergs län står liksom andra regioner inför
ett antal globala och lokala samhällsutmaningar
för att nå en hållbar samhällsutveckling. Utmärkande för dessa utmaningar är att de skär genom
sektoriella gränser.
För att insatser kopplade till Gröna Kronoberg
2025 ska bemöta dess utmaningar och driva en
utveckling som skapar positiv förändring behövs
ett ledningssystem som ger verktyg för att metodiskt och hållbart gå från mål till handling, gröna
tråden5. Arbetsmetoden, Gröna tråden innehåller
ett antal komponenter och verktyg som lägger
grunden för detta.
Gröna tråden utgår ifrån att samhällsutmaningarna sätts i centrum och att det finns ett sektorsövergripande perspektiv. För att uppnå denna
så kallade utmaningsdrivna utveckling krävs ett
kompetent ledarskap som blir ett medel för att skapa kreativitet, förnyelse och innovation. En ledare
måste skapa förutsättningar för en ökad medvetenhet och förståelse för en hållbar utveckling. I det
ingår att bidra till att organisationens processer är
framsynta. Det innebär att skapa beredskap för hur
samhället kan se ut på längre sikt och hur det kan
påverka verksamheten. Det kan exempelvis handla
om framtidens digitalisering.
Regionalt utvecklingsarbete ska sätta människan i centrum och komma alla människor i
samhället till del, oavsett kön, ålder, bakgrund
med mera6. Mångfald- och jämställdhetsintegrering

ska användas i alla led i arbetsmetoden gröna
tråden – från planering till genomförande och
uppföljning. I det regionala utvecklingsarbetet
ska även barn och ungdomar ges inflytande och
få komma till tals i frågor som berör dem. Vid
åtgärder och beslut som berör barnet ska barnets
bästa komma i första hand.
Gröna tråden innehåller utöver de övergripande komponenterna utmaningsdriven utveckling,
kompetent ledarskap, mångfald- och jämställdhetsintegrering och framsyn ett antal verktyg; samhandlingstrappan, planeringsverktyg, intressentanalys,
förändringslogik och lärandecykel. Vilket verktyg
som ska användas och i vilken ordning det ska ske
beror på den enskilda processens behov.

SAMHANDLINGSTRAPPAN

Samhällsutmaningar som inte kan inte lösas av en
enskild aktör kräver olika former av samhandling.
Samhandlingstrappan är ett verktyg som synliggör
stegen i en utvecklingsprocess så att aktörerna kan
agera effektivt tillsammans. Det finns tre huvudsakliga skäl till samhandling. Det första är att det
leder till högre kostnadseffektivitet. Det i sin tur
leder till bättre och effektivare verksamheter som

Har sin grund från Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner,
landsting och regioner; Svensk standard SS 854000: 2014

5

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Observera att även andra kategorier såsom stad och land, utbildningsbakgrund eller inkomst kan vara grund för diskriminering.

6
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HÄR KAN DU HITTA GRÖNA KRONOBERG
UNDER KRONOBERG.SE

minskar samhällets totala kostnader. Det andra
skälet är att samhället genom en samhandling
mellan myndigheter och/eller aktörer kan bemöta
utsatta gruppers behov. Det tredje skälet är att
inflytandet hos medborgare och andra aktörer
ökar, vilket gynnar de aktörer som samhandlar.

4
3
2

I samband med att samhandlingstrappan
används bör aktörerna gemensamt undersöka
om det finns eventuella gap och hinder för
ett effektivt samspel. Det kan vara exempelvis
informationsgap kapacitetsgap eller finasiella gap.

SAMHANDLING

SAMARBETE

VILKA
BEHÖVS FÖR
ATT GÖRA DET?

SAMSYN
Samhandlingstrappan
illustrerar hur
samhandlingen kan
gå till; skapa samtal,
samsyn, samarbete och
samhandling.

VAD BÖR
GÖRAS?

1

SAMTAL

HUR SKA
DET GÖRAS
OCH AV VILKA?

VEM VILL
GÖRA NÅGOT
OCH VARFÖR?
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PLANERINGSVERKTYG

INTRESSENTANALYS

Designmetodik och designverktyg används för att
utveckla innovativa lösningar. De utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också
fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv
på utmaningarna. Det handlar om att ta fram
de lösningar som skapar värde för de som ska
använda dem, få insikter om invånarnas verkliga
behov, arbeta i en kreativ och engagerande process
samt att tillsammans ta fram idéer och testa om
de fungerar. Det skapar inga misslyckanden då
verktygen går ut på att arbeta agilt, det vill säga
testa, ändra och testa igen. Processen gör det
lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och
sluta göra det som inte skapar värde. Den skapar
även goda förutsättningar för att idéer ska bli
verklighet och spridas.
Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att
skapa förändring. Det finns olika planeringsverktyg som sätter förändringen, eller det önskade
resultatet, i fokus. Vad dessa planeringsverktyg
har gemensamt är att de förflyttar perspektivet
i planeringen från aktiviteter till de resultat
och mål som vill uppnås. Planeringen tar sin
utgångspunkt i de samhällsproblem som behöver
lösas, vilket lägger grunden för de resultat och
mål som formuleras. Detta resultatinriktade
arbetssätt kännetecknas också av ett reflekterande
förhållningssätt där lärdomar dras av framgångar
och motgångar, för att kontinuerligt förbättra
verksamheten och skapa större nytta för de som
lever och verkar i Kronobergs län.

En mångfald av intressenter ska bidra till regional
utveckling. Intressenterna ska kunna ta olika
roller och ansvar i utvecklingsarbetet över tid
och kliva in i och kliva av utvecklingsprocesser,
beroende på vad utmaningen är och vilka lösningar som behövs. Intressentanalys är ett verktyg som
synliggör vilka som påverkas av, och kan påverka
utvecklingsarbetet. I arbetet med intressentanalys
är det viktigt att vara medveten om, och hantera
att olika intressenter har olika förutsättningar att
få inflytande och att vara delaktiga.

RUS

INNEHÅLLER UPPFÖLJNINGSBARA
NYCKELMÅL.

UNDERSTRATEGIER

INNEHÅLLER UPPFÖLJNINGSBARA MÅL
PÅ KORT- OCH MEDELLÅNG SIKT.

Lärandecykelns olika steg
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FÖRÄNDRINGSLOGIK

LÄRANDECYKEL

Förändringslogik är ett verktyg som ger en
överblick av vad som ska förändras, hur det ska
gå till och vilka resurser som finns tillgängliga för
arbetet. Förändringslogik synliggör den logiska
kedja som säkerställer att utvecklingsarbetet
leder mot uppsatta mål. Utvecklingsprocessen
blir tydlig, styrkor och svagheter synliggörs och
förutsättningarna att följa upp arbetet förbättras.
Det ska finnas en ”grön tråd” hela vägen.

Lärandecykel är ett verktyg som används för att
förvalta kunskap så att lärande sker systematiskt.
Det behövs en plan för hur vi förvaltar kunskap
för att vara säkra på att vi lär oss av det vi gör.
Om vi inte sprider kunskaper finns det inget
värde i att följa upp olika insatser. Syftet med
lärandecykeln är att ta ansvar och vara öppna och
transparenta. Lärandecykelns steg kan användas i
mindre eller större processer som bidrar till att nå
Gröna Kronoberg 2025. Uppföljning av hållbarhetsdimensionerna är viktigt i alla steg.

GENOMFÖRANDE, ROLLER OCH SAMHANDLINGSFORMER
Regionalt utvecklingsarbete är komplext och
kräver många aktörers delaktighet. Olika sakområden har sina särskilda förutsättningar och
verktygen i gröna tråden behöver anpassas efter
behov. Här beskrivs några olika roller som aktörer
i länet har i arbetet för att nå regional utveckling.
På regional nivå har Region Kronoberg tillväxtansvaret vilket bland annat innebär att arbeta
fram, fastställa och genomföra insatser i linje med
regionens utvecklingsstrategi. Det sker delvis
genom understrategierna som beskrivs i Gröna
Kronoberg. De förverkligas i sin tur genom bland
annat samordning av kommunala chefsnätverk. I
årscykel ingår att årligen i Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplanering prioritera bland
insatsområdena i Gröna Kronoberg och besluta
om en verksamhetsplan med handlingsplaner.
Den utgår från den årliga insatsrapport som tas
fram kopplat till strategin.
Länsstyrelsen har rollen att bevaka statens
intressen och bidra till regional utveckling utifrån

sina sakområden. Bägge organisationerna leder
olika former av samhandling kring regional utveckling. På lokal nivå har kommunerna ansvaret
för förvaltningen av kommunala resurser och
för utvecklingen lokalt. Kommunerna är också
intressenter i regional samhandling.
Kommunerna, Region Kronoberg och staten
har i sin tur viktiga plattformar för samhandling
mellan många olika samhällsaktörer som var och
en bidrar till Gröna Kronoberg. Det handlar
om att skapa förutsättningar och beredskap
både för hur aktörer arbetar (process) och
vad de arbetar med.
För att nå regional utveckling behövs även
ofta samverkan nationellt och mellanregionalt.
Regionsamverkan Sydsverige är en viktig
samverkansplattform inom infrastruktur och
transportplanering, kultur, hälso- och sjukvård
samt arbetsmarknadsfrågor. Region Kronoberg
är med tillsammans med övriga sydlänen som är
Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Skåne.
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lingsstrategins mål och indikatorer följs upp.
Rapporten innehåller även en kartläggning av
de insatser som genomförts under året och som
kopplar till strategins prioriteringar och mål.
Årligen tar Region Kronoberg även fram ett flertal
analyser som syftar till att följa utvecklingen i regionen och beskriva de utvecklingsförutsättningar
som finns i Kronobergs län. Varje år genomförs
även ett flertal utvärderingar och uppföljningar
av projekt och verksamheter som får finansiering
från Region Kronoberg.
Vart fjärde år genomförs en aktualitetsprövning av utvecklingsstrategin. Syftet med
aktualitetsprövningen är att säkerställa strategins
fortsatta relevans.
All uppföljning och rapportering av mål,
indikatorer och påverkansfaktorer i regionala
utvecklingsstrategin kommer i möjligaste mån
att beskrivas uppdelat på kön, härkomst, åldersgrupper och utbildningsnivå. Uppföljningen av
utvecklingsstrategin kommer även att ta hänsyn
till de tre hållbarhetsdimensionerna (se: sidan x).
Detta kommer att ske genom att vi sätter tillväxtmålen i relation till mätsystemet BRP+7, som är
framtaget av Tillväxtverket och regionerna.
En viktig del av analys- och uppföljningsarbetet är att sprida den kunskap som tas fram.
Region Kronoberg kommer därför att arbeta
aktivt med att sprida lärande inom redan etablerade nätverk och forum.

Målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt
i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt
och socialt hänseende.
För en gles region som Kronoberg – liten
befolkning på en relativt stor yta - spelar det roll
när, var och hur aktörerna möts för att skapa ett
hållbart upplägg. Befintliga nätverk och möten
nyttjas för att skapa samsyn och ett strategiskt
arbete runt en viss utvecklingsfråga. Exempel
på samhandlingsformer är: Kommunalt forum
(för förtroendevalda), nätverk och projekt.
De används för att skapa möten mellan olika
intressenter inom offentlig, privat och civil sektor
i syfte att nå samhandling och rikta olika resurser
till gemensamma mål. Under året arrangeras
återkommande större mötesplatser och möten där
länets utvecklingsaktörer kan delta och påverka
utvecklingen oavsett vilket område de representerar, exempelvis vår- och höstforum.

LÄRANDE OCH UPPFÖLJNING

Gröna Kronoberg har en lärande- och uppföljningscykel som syftar till att skapa ett systematiskt
lärande. Ett systematiskt lärande är viktigt för att
kunna bedriva ett resurseffektivt och ändamålsenligt arbete. Uppföljnings- och lärandecykeln
beskrivs mer ingående i Gröna Kronobergs
uppföljnings- och lärandeplan.
Flera analys- och uppföljningsinsatser sker
löpande under verksamhetsåret. Varje år tar
Region Kronoberg fram en rapport där utveck-

BRP säger inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna. BRP säger heller inget om produktionen är hållbar eller
inte. Därför har BRP+ tagits fram. BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är
så kallade ”framtidsteman” som indikerar hållbarhet över tid. Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet
kan beskrivas på olika sätt. BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, liksom BRP+, består av
två delar. En del som visar utfallet för livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En annan del visar på förutsättningar för hållbar
livskvalitet över tid utifrån fyra typer av framtidsteman (kapitalstockar).

7
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BILAGA 1:

FÖRORDNINGEN OM REGIONALT TILLVÄXTARBETE
I Förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer
med regionalt utvecklingsansvar och statliga
myndigheter i det regionala tillväxtarbetet.
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i Kronobergs län. I förordningen
finns bland annat bestämmelser om att:

• Upprättas utifrån en analys av de särskilda
utvecklingsförutsättningarna i länet.
• Utarbetas i samråd med berörda kommuner
och landsting samt länsstyrelser och andra
berörda statliga myndigheter. Strategin ska
förankras väl lokalt och regionalt. Även
näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter
till samverkan.

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets
utveckling och samordna insatser för att
genomföra strategin.

• När ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller uppdaterats, lämnas till regeringen
och utvalda myndigheter och aktörer.

2. besluta om användningen av vissa statliga
medel för regionalt tillväxtarbete.
3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet
till regeringen.

En regional utvecklingsstrategi kan begränsas till
att enbart vara en utgångspunkt vid urvalet av
insatser när Region Kronoberg och Länsstyrelsen
fattar beslut om statliga medel för regionala
tillväxtåtgärder (tillväxtprojekt, företagsstöd och
kommersiell service). Men strategin kan också
göras bredare och då även belysa andra områden
såsom regional kulturverksamhet, kompetensförsörjning, klimatfrågor och folkhälsa. Finansieringskällor för uppfyllande av strategins insatser
kan då vara andra statliga medel, EU-medel,
olika myndigheters nationella utlysningar samt
egna regionala medel.

Enligt förordningen är en regional utvecklingsstrategi en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller
flera län. Strategin ska innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet
och ligga till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program
och insatser. Vidare ska strategin:
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BILAGA 2:

VAD INNEBÄR HÅLLBARHET I KRONOBERG
Hållbarhet ska genomsyra alla led i det regionala utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling
tillgodoser alla människors behov och mänskliga
rättigheter utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; social, ekologisk
och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven
är lika vik¬tiga och varandras förutsättningar.
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna
och en god ekonomisk hushållning är en förutsättning och ett medel för hållbar utveckling.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt
och jämlikt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
Ett samhälle med hög tolerans där människors
lika värde står i centrum, vilket kräver att
människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Vi ska verka för att flickor och pojkar, kvinnor

och män ska ha samma förutsättningar att nå
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet.
Arbetet ska präglas av respekt för de mänskliga
rättigheterna.
Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att
skydda planeten från att förstöras genom att
långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera
och producera hållbart samt vidta åtgärder mot
klimatförändringar. I vårt arbete ska vi hushålla
med resurser, minimera utsläpp till luft och
vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering.
Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att
förvalta och utveckla mänskliga och materiella
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar
för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.
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BILAGA 3:

BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV MÅL
ATTRAKTIVITET - FLER SKA VÄLJA
ATT BO I LÄNET. ETT FÖRBÄTTRAT
INRIKES FLYTTNETTO (INRIKES
FLYTTNETTO I RELATION TILL
BEFOLKNINGEN 2014-2025)

Inrikes flyttnetto är det främsta måttet för att
mäta boendeattraktivitet i en region. Måttet
mäter skillnaden mellan hur många människor
som flyttar till och från Kronobergs län i
relation till övriga län i Sverige. Ett positivt
inrikes flyttnetto är ett mer rättvisande mått
för att studera boendeattraktivitet än den totala
befolkningsutvecklingen. De senaste åren har
länets befolkningstillväxt till stora delar drivits av
invandringen till länet. Historiskt sett har dock
sekundäromflyttningen av de som invandrat
till länet varit hög och ökningen riskerar att bli
temporär. Det är därför inte säkert att länets
befolkningstillväxt de senaste åren kan sägas bero
på en ökad boendeattraktivitet. Snarare är det
mer intressant, ur ett attraktivitetsperspektiv,
att följa hur många av de som invandrat till
regionen som väljer att bo kvar här på sikt, vilket
inrikes flyttnetto fångar upp. De senaste åren har
länet haft ett av de svagaste inrikes flyttnettona
i Sverige, vilket indikerar att länet har en svag
boendeattraktivitet.

KLIMATPÅVERKAN SKA MINSKA.
2025 SKA UTSLÄPP AV KOLDIOXID I
KRONOBERGS LÄN FRÅN FOSSILA
BRÄNSELN SKA TILL ÅR 2020 HA
MINSKAT TILL 1,5 TON PER ÅR OCH
LÄNSINVÅNARE.

En hållbar utveckling förutsätter att vi inte
förbrukar jordens resurser i den takt som vi gör
idag. I Kronobergs län är det främst transportutsläppen som är den stora utmaningen. Sedan
1990 har utsläppen från denna sektor varit i

princip oförändrade samtidigt som de totala
klimatpåverkande utsläppen minskat med mer än
30 procent. Idag står transportsektorn för ungefär
50 procent av de klimatpåverkande utsläppen i
länet. Detta beror dels på att stora mängder godsoch persontrafik passerar länet, dels på att länet
har en relativt gles struktur som genererar många
och långa personresor inom länet. Idag har vi
tyvärr inte tillgång till någon konsumtionsbaserad
utsläppstatistik på regional nivå.

PRODUKTIVITETEN SKA ÖKA.
MELLAN 2014-2025 SKA BRP/
SYSSELSATT I KRONOBERGS LÄN
ÖKA MER ÄN I RIKET

Bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt är
ett mått på produktiviteten i en region. BRP är
ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor produktionen är inom en region. Genom att sätta
det i relation till antal sysselsatta inom en region
ges ett mått på hur stort värde en sysselsatt
producerar i genomsnitt. Ju högre värde, desto
högre produktivitet. En hög produktivitet innebär i regel en god konkurrenskraft. I Kronobergs
län behöver vi en hög produktivitet för att bevara
konkurrenskraften, särskilt inom industrisektorn. De senaste åren har produktiviteten i länet
utvecklats starkt, främst som en följd av att färre
arbetar inom industrisektorn, samtidigt som den
producerar samma värde. BRP är inte ett mått
på regional välfärd eller regionala inkomster.
Ett problem med BRP är att de inte tar hänsyn
till externa effekter såsom socialt välbefinnande
och effekter på miljön. Att komplettera mått på
ekonomisk utveckling med mått från den sociala
dimensionen och miljödimensionen är därför väl
motiverat. Målet ska sättas i relation till jobbtillväxten i länet.
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BALANSERAD TILLVÄXT – FLER
ARBETEN. MELLAN 2014–
2025 SKA DEN SYSSELSATTA
DAGBEFOLKNINGEN
I LÄNET ÖKA MER ÄN
RIKSGENOMSNITTET (EXKLUSIVE
STORSTADSREGIONERNA)

med de övriga målen. Måttet ger även en bild av
det allmänna matchningsläget på den regionala
arbetsmarknaden, det vill säga om befolkningen
synes kunna få de arbeten som finns på den
regionala arbetsmarknaden. Sedan finanskrisen
har sysselsättningsgraden i länet utvecklats
mycket svagt som en följd av att befolkningstillväxten varit högre än jobbtillväxten. Nivån
på sysselsättningsgraden inverkar även på den
socioekonomiska utvecklingen i en region. En
hög sysselsättningsgrad innebär i regel att antalet
personer i utsatt ekonomisk ställning minskar.

Denna indikator mäter, till skillnad från BRP
per sysselsatt, om produktivitetsutvecklingen
även genererar arbeten. Det kan vara så att
automatiseringar, särskilt i industriberoende län,
leder till att antalet arbeten minskar trots att
produktiviteten ökar. Men för att utvecklingen
ska vara hållbar är det viktigt att även antalet
yrken som helhet ökar, annars finns risk för
ökade sociala klyftor och minskad boendeattraktivitet. Att antalet sysselsatta i länet som helhet
ökar indikerar att näringslivet diversifieras,
då jobbtillväxten idag främst återfinns inom
service- och tjänstesektorn. Över tid har länet
haft en god jobbtillväxt och återhämtat de
arbeten som försvann i samband med nittiotalskrisen – något flera län i landet inte har lyckats
med. Detta tyder på att länet över tid har haft
en god omställningsförmåga. Sedan finanskrisen
har jobbtillväxten i länet dock inte varit lika
stark och relativt långt under riksgenomsnittet
samtidigt som produktivitetsutvecklingen
varit god. Detta indikerar att länet är i behov
av en kraftigare jobbtillväxt inom tjänste- och
servicesektorn.

ETT ÖKAT HUMANKAPITAL. DEN
SJÄLVSKATTADE HÄLSAN FÖR
KVINNOR OCH MÄN SKA ÖKA OCH
KÖNSSKILLNADERNA MINSKA

Ett gott liv handlar inte endast om tillgång till
arbete utan även om att må bra. De senaste åren
har sjukskrivningar med anledning av psykisk
ohälsa ökat och det finns stora hälsoskillnader
mellan kvinnor och män och mellan invånare
med olika utbildningsnivåer. En förbättrad
folkhälsa, som till stora delar handlar om
prevention, är även ett viktigt led i att klara den
framtida välfärden.

PÅ VÄG MOT ETT PLUSENERGILÄN.
MINST 80 % AV DEN TOTALA
ENERGIANVÄNDNINGEN I
KRONOBERGS LÄN KOMMER ÅR
2025 FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR

FÖRBÄTTRAD MATCHNING –
FLER I ARBETE. ÅR 2025 SKA
SYSSELSÄTTNINGSGRADEN FÖR
KVINNOR OCH MÄN I LÄNET UPPGÅ
TILL MINST 80 PROCENT

Enligt de regionala miljömålen ska Kronobergs
län vara ett plusenergilän 2050. Att vara ett
plusenergilän innebär att produktionen av förnybar energi och biobränsle överstiger den totala
energianvändningen i länet, dvs. blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi. Målet
är ambitiöst och positionerande; Kronobergs län
ska vara en av de grönaste regionerna i Sverige.

Måttet mäter hur stor andel av befolkningen
i arbetsför ålder, och som bor i Kronobergs
län, som har ett arbete. Då måttet påverkas av
befolkningsutvecklingen kompletterar det målen
som handlar om jobb- och produktivitetstillväxt.
För det kan vara så att både arbeten och produktiviteten ökar men andelen sysselsatta minskar
– detta om befolkningstillväxten inte är i balans
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BILAGA 4:

SAMMANFATTNING INSATSLOGIK
STRATEGISKT
OMRÅDE

MÅL

PRIORITERING

INSATSOMRÅDE

INSATSOMRÅDEN

Klimatsmart transportsystem
Hållbara resor och
transporter

Ökad attraktivitet - fler ska
välja att bo i länet. Inrikes
flyttnetto ska förbättras
2015-2025.
Vi växer i öppna
och hållbara
livsmiljöer

Utveckla attraktiva livsmiljöer med
god tillgänglighet

Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala
servicelösningar

Skapa ett mer
levande offentligt
rum som arena för
kultur, aktivitet och
evenemang
Skapa förutsättningar
för stärkt delaktighet
och social sammanhållning
Främja entreprenörskap och tillväxtviljan

Produktiviteten ska öka.
Mellan 2014-2025 ska BRP/
sysselsatt öka mer än i riket
Utveckla en innovativ region och
ett brett näringsliv

På väg mot ett plusenergilän. Minst 80 % av den
totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år
2025 från förnybara källor.

Stärkta villkor för professionella kulturskapare och konstnärer
Skapa förutsättningar för kultur och evenemang på mindre orter
Stärk kultur- och evenemangsutbudet i länets större
arbetsmarknadsregioner
Stärk Kronobergs varumärke
Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i
samhällsutvecklingen
Stödja föreningslivet för att skapa fler sociala mötesplatser och
nyttjande av friluftsliv
Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet
Stöd entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat näringsliv genom fler service- och tjänsteföretag
Stärk företagens uppkoppling till de globala värdekedjorna
Stärk företagens och offentlig sektors digitaliseringsgrad

Stärk innovationsgraden i näringsliv
och offentlig sektor

Stärk företagens och offentlig sektors gröna omställning
Utveckla regionens styrkeområden inom näringslivet
Stärk sociala innovationer

Förbättrad matchning - fler
i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor
och män i länet uppgå till
minst 80 %
Ett ökat humankapital.
Den självskattade hälsan för
kvinnor och män ska öka och
könsskillnaderna minska.

Definiera en fungerande servicestruktur
Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av
infrastruktursatsningar

En plats att vilja
leva och bo på

Vi växer av
en cirkulär
ekonomi med
förnyelseförmåga och ett ökat
humankapital

Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort
Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets
glesa miljöer och landsbygder

Hållbart samhällsbyggande

Klimatpåverkan ska
minska. Utsläpp av koldioxid
i Kronobergs län från fossila
bränslen ska till år 2025 ha
minskat till 1,5 ton per år
och länsinvånare.

Balanserad tillväxt - fler
arbetstillfällen. Mellan
2014-2025 ska den sysselsatta
dagbefolkningen i länet ökar
mer än riksgenomsnittet (exklusive storstadsregionerna)

Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta
transporter för näringslivet

Skapa nya och flexibla lösningar på välfärdstjänster

Skapa bättre förutsättningar för en god
och jämlik hälsa
Utveckla kompetensförsörjningen
och en god och
jämlik hälsa

Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka
studieavhopp
Främja psykisk hälsa
Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och
fysisk aktivitet
Stärk individens omställningsförmåga

Skapa bättre
förutsättningar för
matchningen på
arbetsmarknaden

Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och
i samhället
Främja tillgången på talanger och högutbildade
Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande
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§ 168

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna
Kronoberg 2025.
Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxt arbete 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 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

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

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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna
Kronoberg 2025.
Yrkanden

Robert Olesen (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag:
"I förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg ska ordet
'samhandling' genomgående ersättas med ordet 'samverkan'.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Robert Olesens (S)
ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1017
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-05-14

Regionfullmäktige

Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård

Ordförandes förslag till beslut
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.
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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård
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Ordlista – Förklaring till ord som används i dokumentet
Beställare:

Region Kronoberg

Leverantör: Juridisk person/vårdaktör och ägare av vårdenhet
Vårdenhet:

Leverantörens mottagning

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1017 XXXX
Handläggare: NN
Datum: 2019-xx-xx

1 Inledning
Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962) infördes januari 2009 och reglerar vad
som ska gälla för de upphandlande myndigheter som inför ett valfrihetssystem. I
regionernas verksamhet är det upp till varje region att inom den specialiserade
vården utforma och införa valfrihetssystem enligt LOV.
Lag om valfrihetssystem

2 Bakgrund
En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka
tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja mellan fler vårdgivare.
Regionfullmäktige beslöt i DDMMÅÅÅÅ att införa vårdval för specialiserad barnoch ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med DDMMÅÅÅÅ.
Ansökan om att få starta verksamhet inom Vårdval BUP kan när som helst skickas
in utifrån ett fastställt förfrågningsunderlag. För att delta som leverantör krävs dels
att Region Kronobergs krav för att bedriva verksamhet inom området uppfylls,
dels ett godkännande från regionstyrelsen.
I Vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare patienten vill vända sig till.

4

Beslutsunderlag
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3 Ersättningsmodell för Vårdval BUP
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

Ersättningsmodellen förutsätter tillit och ett gemensamt ansvar för Region
Kronoberg och vårdgivare att upprätthålla modellens intentioner och normer
samt samverkan kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsmodellen i Vårdval BUP utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster. En tjänst kan dels bestå av enstaka besök och dels av
vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketerats till en tjänst. Vårdepisoder
omfattar de insatser som behöver göras för att utreda, diagnostisera och behandla
patienten paketerade i en behandlingsserie.
De beskrivna vårdepisoderna är standardmodeller och utgör underlag för
ekonomisk ersättning. Detta innebär att respektive vårdepisod, så länge god vård
upprätthålls, kan variera. Vårdepisoden blir längre eller kortare för några patienter,
men ersättningen beräknas enligt standard.
Ersättning utgår endast för de beskrivna och utförda tjänsterna som finns
reglerade i tabellen under punkt 9.1. Alla leverantörer ersätts på samma sätt och
konkurrerar därmed enbart med kvalitet och tillgänglighet.
I ersättningen för de olika tjänsterna inkluderas även kostnadsansvaret för
klinikläkemedel inom läkemedelsförmånen förskrivna till patienten.
Vård av patienter icke folkbokförda i Sverige ersätts enligt utomlänstaxan.
För dessa patienter gäller fullt kostnadsansvar för samtliga medicinska åtgärder
samt tolk.
Leverantörerna ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar.
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård

4 Regelverk, kompetens, lokaler
4.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdgivaren ska följa tillämpliga lagar, författningar, samt riktlinjer och
föreskrifter. I dokumentet anges ett urval länkar till bland annat Region
Kronobergs riktlinjer och policydokument.
Några viktiga lagar för sjukvården
5

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1017 XXXX
Handläggare: NN
Datum: 2019-xx-xx

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar hos vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patienten och närstående ska ges möjlighet att
delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år.
Patientsäkerhetslag
Begränsningar finns för läkare med rätt att driva verksamhet enligt Lagen om
läkarvårdsersättning. Hinder för etablering av vårdenhet i Vårdval BUP föreligger
då ersättning samtidigt utgår enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL)
förordningen (1994:1 121) om läkarvårdsersättning (FOL) eller den lag som
ersätter denna.
Leverantören ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Region Kronoberg utgår från Socialstyrelsens termbank, som innehåller begrepp
och termer som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting och privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom
vård och omsorg.
Socialstyrelsens termbank
Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering
Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken

All verksamhet som rör barn- och ungdomspsykiatri ska leva upp till lagkraven i
barnkonventionen. Huvudprinciperna ska utgöra en grund för sådan verksamhet
och inkluderar barnets rätt att få likvärdig vård utan någon form av diskriminering,
vård och behandling som utgår ifrån bedömning av barnets bästa, vård och
behandling som bidrar till goda förutsättningar för barnets optimala utveckling,
samt barnets rätt till delaktighet och inflytande i utformandet och genomförandet
av vård och behandling.
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Utöver detta ska all vård och behandling bidra till barnets rätt till bästa uppnåeliga
hälsa, samt stöd och rehabilitering för att hantera trauman som uppkommit på
grund av t.ex. krig, flykt, vanvård, försummelse samt fysiskt, psykiskt och sexuellt
våld eller övergrepp.
Barnkonventionen
Vårdgivaren ska:













använda Cambio Cosmic.
diagnos- och åtgärdsregistrera samt i övrigt följa Region Kronobergs
anvisningar vad gäller registrering i Cambio Cosmic. Dessutom ska två
obligatoriska fält användas för registrering av vårdepisoder.
registrera en vårdepisod med ”Vårdval start” för att ersättning ska utgå.
uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
vid behov av remiss till högspecialiserad vård skicka denna till behörig
remittent på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicinska
kommitté och läkemedelskommitté.
följa Region Kronobergs åtgärdskatalog inom barn- och ungdomspsykiatri.
följa av regionen fastställda vårdprogram, vårdöverenskommelser och
riktlinjer.
använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
lämna kopia på anmälda ärenden och utredning enligt Lex Maria, till
chefläkaren i Region Kronoberg.
förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
bedriva verksamheten i Kronobergs län.

Användning av Tele-Q rekommenderas.

4.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Region Kronoberg skriftligen informeras.
Krav för att bli godkänd är att vårdenhetens hälso- och sjukvårdspersonal har
erforderlig legitimation och kompetens som krävs för uppdraget. Vårdenheten bör
ha en bemanning som eftersträvar kontinuitet i verksamheten. För att kunna
erbjuda specialistpsykiatrisk vård ska vårdenheten bemannas av psykiatriker,
psykolog, behandlare med psykoterapeutisk kompetens (som lägst Steg 1
kompetens) och psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska. Därutöver ska vårdenheten
ha tillgång till arbetsterapeut. Ovannämnda krav på bemanning ska vara uppfyllt
senast sex månader efter det att verksamheten startats.
7

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1017 XXXX
Handläggare: NN
Datum: 2019-xx-xx

Krav finns på utdrag ur belastningsregistret.
Vårdenheten ska systematiskt tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska
praxis.

4.3

Kvalitetsregister

Vårdgivaren ska rapportera till av Region Kronoberg anvisade kvalitetsregister.
4.4

Lokaler och hygien

Vården ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard. Det
innebär att vårdenhetens lokaler och utrustning ska vara anpassade för hälso- och
sjukvård. Basala hygienrutiner enligt SOSFS 2015:10 ska tillämpas.
Socialstyrelsens föreskrifter om hygien
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med enheten för
vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien

För att alla ska kunna besöka vårdenheten är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för medborgare med funktionsnedsättning.
Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

4.5

Utrustning som krävs för uppdraget

Vårdenheten ska använda utrustning som uppfyller vedertagna normer, standarder
och krav på tillförlitlighet, prestanda, säkerhet och god kvalitet.

4.6

Tillgänglighet

Vårdenhet inom Vårdval BUP ska bedriva verksamhet med ett öppethållande som
motsvarar patienternas behov av specialiserad barn-och ungdomspsykiatri och av
8
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Region Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet och vårdgaranti. Vårdenheten
ska inom uppdraget kunna ta emot oplanerade besök.
Vårdenheten ska ha telefontillgänglighet dagligen under vardagar, så att
medborgarna kan samtala med personal. Telefontid är tillåten. Vårdenhetens
mottagning för patientundersökning/behandling ska vara öppen minst 30 timmar
per vecka. Kravet på öppethållande ska vara uppfyllt senast sex månader efter det
att verksamheten har påbörjats.
Region Kronoberg ska informeras och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden juni, juli och augusti eller vid andra tillfälliga
situationer.

4.7

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor – Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter

4.8

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs arbete och för
helhetssynen på sambanden mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska
eftersträva låg miljöbelastning och resursförbrukning. Vårdgivaren erbjuds
möjlighet att utse representant för deltagande på Region Kronobergs
miljöombudsträffar.
Miljö

4.9

Annan verksamhet

Leverantören har rätt att bedriva annan hälso- och sjukvårdsverksamhet utöver
uppdraget i Vårdval BUP. Lokalerna får nyttjas för sådan verksamhet under
förutsättning att uppdraget i Vårdval BUP uppfylls. Verksamhet som bedrivs vid
sidan av uppdraget får aldrig inverka negativt på kvaliteten på leverantörens
utförande av uppdraget.

4.10 Filial
Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
BUP på annan fast adress inom Kronobergs län än leverantörens vårdenhet.
Filialverksamheten erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för
givet uppdrag. Skäl för att en leverantör ska få öppna filial är att vård och service
förbättras för invånarna i Region Kronoberg. Leverantören ska i god tid och
9
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skriftligen till Region Kronoberg ansöka om och godkännas för att få öppna
filialverksamhet.

4.11 Underleverantör
Vid anlitande av underleverantör/samarbetspartner för att utföra del av uppdraget,
krävs Region Kronobergs skriftliga godkännande. Anlitar leverantören en
underleverantör för utförande av åtagande enligt avtalet, ska leverantören ansvara
för underleverantörens åtagande som för sitt eget. Med underleverantör avses
annan vårdgivare som utför delar av en vårdepisod. Den ekonomiska ersättningen
för utförda tjänster tillfaller leverantören. Den ekonomiska regleringen mellan
leverantör och underleverantör regleras sinsemellan utanför vårdvalet.

4.12 Övrigt
4.12.1 Säkerhet och krisberedskap

Vårdgivaren har samma uppdrag vid allvarlig händelse som i vardagen.
Vårdgivarens resurser hör vid allvarlig händelse ihop med hela Region Kronobergs
sjukvårdsresurser. Vårdgivaren ska till Region Kronoberg lämna den information
som behövs för beredskapsplaneringen.
Krisberedskap

4.12.2 Utomlänspatienter

För invånare från Södra sjukvårdsregionen Region Blekinge, Region Halland och
Region Skåne) samt från Region Kalmar och Region Jönköping gäller fritt
vårdsökande utan remisskrav. För patienter från andra regioner än ovanstående,
gäller att även de kan söka öppen specialistsjukvård i annan region, under
förutsättning att hemregionens remissregler följs.
Vårdgivare inom Vårdval BUP måste förvissa sig om att patienten har en godkänd
remiss/betalningsförbindelse utfärdad av hemregionen i de fall hemregionen så
kräver. Detta är en förutsättning för att vårdgivaren ska erhålla ersättning för
utförd vård på utomlänspatienter.
Riksavtalet för utomlänsvård
Sammanställning från SKL över krav på remiss

4.12.3 Läkemedel

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdgivaren eftersträva att följa läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel. Vårdgivaren har kostnadsansvar för all
förskrivning av klinikläkemedel till patienter folkbokförda i Kronoberg.
10
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Kostnadsansvar läkemedel
4.12.4 Tolktjänst

Vårdgivaren ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg. Vid
användning av tolk anges åtgärdskod (=KVÅ-kod) ZV020.
Tjänsten ingår i kostnadsansvaret för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.
För patienter folkbokförda i Sverige är tolktjänster en fri nyttighet.
Vid beställning av tolk för patienter folkbokförda i Sverige ange Region
Kronoberg, Scanningcentralen, Box 1207, 351 12 Växjö, referens XXXXXX, som
fakturamottagare.
För asylsökande är det beställande enhet som är fakturamottagare.
Tolkförmedling (språktolk)

4.12.5 Hjälpmedel

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Förskrivande
vårdenhet har kostnadsansvar för hjälpmedel.
Hjälpmedel Kronoberg

4.12.6 Jourverksamhet

Vårdgivare som ingår i Vårdval BUP ska bemanna jourverksamheten med
psykiatriker enligt centralt upprättad plan. Region Kronoberg utser ansvarig person
för jour/beredskapsschemat och följer också upp hur vårdgivarna uppfyller
uppdraget.
Jour/beredskapsuppdraget innebär beredskap för att vid behov kunna gå in med
30 minuters inställelse tid och tjänstgöra för Barn och ungdomspsykiatrin i
vuxenpsykiatrins lokaler i Växjö.
Tiden för beredskap är vardagar mellan kl. 16.30 – 08.00 och helgdagar mellan kl.
08.00 – 21.00.
Särskild ersättning för jour/beredskapsuppdraget utgår till vårdgivaren. Jour ersätts
enligt Region Kronobergs jourersättning/taxa.
Reglerna för deltagande i jour/beredskapsuppdraget kan komma att bli föremål för
omprövning.
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4.12.7 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, PTP psykologprogrammet,
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) m.m.
Omfattning

I Region Kronoberg finns ett behov av att säkerställa tillräckligt antal kliniska
utbildningstjänster för AT/ST-läkare samt kliniska utbildningsplatser för
medellånga högskoleutbildningar, gymnasial vårdutbildning och yrkeshögskolans
utbildningar inom vårdområdet. Vårdgivaren ska erbjuda
utbildningstjänster/platser. Kvalitet och inriktning ska följa legitimations- och
examinationskrav och avtal med utbildningsanordnare.
AT/ST

Vårdgivaren ska ge möjlighet till tjänstgöring för AT- samt ST-läkare i psykiatri
samt för randande ST-läkare i annan specialitet. Region Kronoberg har ansvar för
planering och samordning av utbildningsplatser för läkare.
Vårdgivaren ska tillgång till specialist i psykiatri, med av studierektor godkänd
handledarutbildning. Handledaren och verksamheten ska uppfylla de mål och
riktlinjer som studierektorer lokalt i Region Kronoberg har utarbetat. Får att få ha
utbildningsläkare krävs godkännande av studierektorer. Överenskommelse
upprättas mellan Region Kronoberg och vårdgivaren.
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)
SPUR-inspektioner genomförs för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda
specialiseringstjänstgöringen. Vårdgivaren ska vart femte år genomgå en SPURinspektion för att kartlägga allmäntjänstgöringens och specialiseringstjänstgöringens struktur och process.
SPUR-inspektioner
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studerande under VFU ska erbjudas en god lärande miljö med erforderlig
handledarkompetens.
Universitet/högskoleutbildningar

Region Kronoberg har tecknat VFU avtal med Linnéuniversitetet, Lunds
universitet och Linköpings universitet som avser sjuksköterskeprogrammet,
kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför
EU/EES (KUSK), specialistsjuksköterskeprogram, barnmorskeprogrammet,
biomedicinska analytikerprogrammet, psykologprogrammet och
Läkarprogrammet. Avtal med andra lärosäten och utbildningsgrupper som riktar
sig till barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag kan vara aktuella.
Yrkeshögskola och gymnasieskola

För barn- och ungdomspsykiatrin omfattas vård- och omsorgsprogrammet och
yrkeshögskoleutbildning (Yh).
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Andra utbildningar och utbildningsanordnare kan bli aktuella.

5 Uppföljning
Efter sex månaders behandling ska uppföljande BCFPI (Brief Child and Family
Phone Interview) genomföras enligt Region Kronobergs rutin.
För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Vårdgivaren ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv. Dialog/uppföljning sker årligen. Vårdgivaren ska aktivt delta i
uppföljningsarbetet, vilket är framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt
lärande.
Med Region Kronobergs huvudmannaskap, vilket även omfattar Region
Kronobergs revisorer, följer en skyldighet att fortlöpande granska vårdgivarens
verksamhet.
Vårdgivaren ska acceptera att Region Kronoberg företar medicinsk fördjupad
granskning av vårdgivarens verksamhet samt kvalitetssäkring av information
utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Region Kronoberg äger
sammanställningen och ansvarar för att kommunicera den med leverantören samt
äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
Om det vid granskning framkommit att felregistreringar gjorts som inneburit att
vårdgivaren erhållit för hög ersättning kan detta komma att innebära
återbetalningsskyldighet.

6 Information och marknadsföring
Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att av Region Kronoberg finansierade
verksamheter bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Den etiska aspekten
ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg. Tjänster och
erbjudanden av hälso- och sjukvårdskaraktär får inte erbjudas vare sig gratis eller
subventionerat i syfte att motivera till val av vårdgivare.
De privata, av Region Kronoberg finansierade vårdgivarna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/medborgare.
13
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Kontaktuppgifter

Invånarna informeras om vårdgivarens kontaktuppgifter. Leverantören ska förse
Region Kronoberg med uppgifter för information till Region Kronobergs
informationskanaler.

Verksamhetsinformation

Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande. Region Kronoberg ansvarar för att
vårdgivaren via Region Kronobergs webb ska kunna ta del av information för att
fullgöra åtagandet. Verksamhetschefen är skyldig att kommunicera med Region
Kronoberg via anvisad mejladress.
Tillgänglig information

Vårdgivarens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om tillgänglighet
och om anpassad och tillgänglig information.
Väntrumsinformation

I vårdgivarens väntrum ska plats finnas för grundutbud av Region Kronobergs
information om patienters rättigheter och skyldigheter. Informationen
tillhandahålls kostnadsfritt.
1177 Vårdguiden, för information, rådgivning och e-tjänster

Vårdgivaren ansvarar för att aktuell information kommuniceras med patienterna.
Vårdgivaren ska använda hälso- och sjukvårdsinformation som finns på
1177 Vårdguiden i sin kommunikation med patienterna.
Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdgivare som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata vårdgivare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.
Namnsättning, riktlinje Region Kronoberg
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7 Val av vårdgivare
Inom Vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialistpsykiatrisk vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Region Kronoberg använder BCFPI för bedömning av remisser. Efter att
patienten/familjen svarat på BCFPI och det finns indikation på en problematik
som är aktuella att utreda/behandla inom den del av specialistpsykiatrin som
vårdvalet avser, så väljer den sökande vilken vårdgivare man önskar.
Ambitionen i Region Kronoberg är att skapa en väg in för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa/sjukdom. Förslag finns på att införa BCFPI bedömningen i
första linjen, samt att man använder Region Skånes kriterier för BCFPI om vilka
barn och ungdomar som ska erbjudas en tid i första linjen respektive
specialistvården. Om resultat av BCFPI indikerar på insatser från specialistnivån
avseende problematik som omfattas av vårdvalet, så kan barnet/ungdomen välja
vilken vårdgivare man önskar insatsen ifrån.
En grundläggande utgångspunkt för att göra ett aktivt val är en oberoende
guidning i samband med val av vårdgivare. Stöd och guidning i valet får man
genom Region Kronobergs vårdlots. Information om de olika vårdgivarna inom
Vårdval BUP publiceras på 1177.se
1177.se

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Barn- och
ungdomspsyktiatri – besök och vårdepisoder är en bruttoersättning och, bortsett
från momskompensationen, den enda ersättning som utgår för
besöket/vårdepisoden vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
För personer från andra länder/icke folkbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.4.
Utifrån dessa ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:
 klinikläkemedel förskrivna till patienter som inte är folkbokförda i Kronoberg
 tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
 labprover (klinisk kemi och mikrobiologi)
Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval BUP. Ramen
för helåret 20XX uppgår till XX mnkr. Denna ram, exklusive budget för
tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige, kostnader för labprover,
15
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kostnader för jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vård av
utomlänspatienter, utgör ett kostnadstak. Kostnadstaket för Vårdval BUP för
helåret 20XX uppgår till YY mnkr.

8.1

Kostnadstak

Kostnadstaket omfattar den ersättning som utgår för patienter folkbokförda i
Sverige och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och
verksamma leverantörer inom Vårdval BUP och omfattar därmed både offentliga
(egenregiverksamhet) och privata leverantörer.
Vid beräkningen av kostnadstaket ingår inte ersättningen för de besök som ersätts
enligt punkterna 8.4.1 – 8.4.3.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis för att tillförsäkra produktion över hela
året. Periodiseringen innebär att varje månad har ett tak för hur stor den maximala
ersättningen kan bli.
Nivån på det månatliga kostnadstaket varierar mellan månaderna. I de fall taket
inte utnyttjas under en månad, förs beloppet över till nästkommande månad
(inom samma kalenderår).
I motsvarande grad som kostnadstaket överskrids reduceras ersättningen för de
enskilda besöken, vårdepisoderna för samtliga leverantörer. Då tillämpas istället
en reducerad ersättning. Innebörden av detta är att Region Kronoberg inte betalar
ut ett högre belopp än beslutat månatligt maximalt ersättningsbelopp, plus
eventuellt tidigare under året genererat överskott. En lägre ersättning för besök
och vårdepisoder tillämpas på samtliga leverantörer i aktuell månad.

periodisering
utförandemånad
procent

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

10,8%

10,8%

9,5%

8,3%

8,3%

8,3%

4,8%

4,8%

8,3%

9,5%

8,3%

8,3%

tkr

8.2

Riskdelning

Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning
innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte
reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att Region Kronoberg står för
en del av överskridandet. Region Kronobergs riskdelning för 2020 är 10 procent
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vilket innebär att ersättningen per besök eller vårdepisod sänks till 10 procent av
ordinarie ersättning.

8.3

Momskompensation

Avdragsrätten för moms vid inköp av varor och tjänster inom området hälso- och
sjukvård skiljer sig åt mellan regiondrivna enheter och de privata leverantörerna.
För att upprätthålla konkurrensneutraliteten ersätts de privata leverantörerna med
ett tillägg som kompensation för dessa merkostnader.
Momskompensationen uppgår till XX procent och beräknas på utbetald
ersättning.

8.4
8.4.1

Ersättning för vård till utomlänspatienter, utländska
medborgare, utlandssvenskar och asylsökande
Utomlänspatienter

Vid vård av patienter folkbokförda i annat län, sker ersättning på motsvarande sätt
som gäller för kronobergare, det vill säga med ersättning per enstaka besök och
vårdepisod, förutsatt att hemregionens eventuella krav på remiss följts.
Ersättningen för dessa patienter ligger utanför kostnadstaket.
Sammanställning från SKL över krav på remiss

8.4.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

För dessa patienter sker ersättning enligt regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen, den så kallade utomlänstaxan, som revideras årligen.
För vård av patienter bosatta i EU- eller EES-land lämnas ersättning enligt
utomlänstaxan under förutsättning att det avser nödvändig vård och att patienten
kan visa upp ett giltigt EU-kort. Motsvarande gäller även för vård av
utlandssvenskar bosatta i andra EU/EES-länder.
För patienter från konventionsland/region (Algeriet, Australien, Quebec och
Israel) gäller särskilda regler.
För att ersättning ska utbetalas från Region Kronoberg krävs att en särskild
blankett, plus en kopia på giltigt EU-kort eller, för patienter från konventionsland,
en kopia på giltigt pass eller intyg, skickas in till Redovisningsstöd,
Sigfridsområdet. Vid extern postgång gäller nedanstående adress: Region
Kronoberg, Redovisningsstöd, Box 1207, 351 12 Växjö
Saknas giltiga underlag utgår ingen ersättning från Region Kronoberg.
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För utlandssvenskar och personer bosatta i övriga länder gäller särskilda regler. I
de flesta fall ska då patienten själv betala hela kostnaden för vården enligt
utomlänstaxan.
I dessa fall måste vårdgivaren ta ut hela beloppet direkt av patienten. För dessa
patienter erhålls ingen ersättning från Region Kronoberg. Motsvarande gäller då
patienter från EU/EES-länder saknar giltigt underlag.
Vård av personer från andra länder
Turisthandboken

8.4.3

Asylsökande/tillståndslösa

Ersättning för vård av asylsökande utgår under förutsättning att vården ingår i
Region Kronobergs vårdåtagande för denna patientgrupp och att uppgift om
LMA-kortets ID-nummer finns registrerat i Cosmic.
LMA-kortet är ett bevis på att personen är inskriven hos Migrationsverket. LMA
står för Lagen om Mottagande av Asylsökande.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tillståndslösa) har rätt till
subventionerad sjukvård i samma utsträckning som asylsökande.
Ersättning för vård av tillståndslösa förutsätter att patienten ges ett reservnummer
i Cambio Cosmic.
Ersättning utgår enligt utomlänstaxan.
Vård av personer från andra länder

8.5

Ekonomisk reglering

Utbetalning av ersättning och övrig ekonomisk reglering sker en gång per månad.
Ersättningen för enstaka besök utbetalas månaden efter att besöket genomförts.
Ersättningen för vårdepisoder fördelas över hela episodens längd, med start
månaden efter första besöket. Antalet månader som ersättningen fördelas över,
anges i tabellen Barn- och ungdomspsykiatri – besök och vårdepisoder.
Kostnadsansvaret för läkemedel, hjälpmedel, IT och tolkservice regleras i den
månatliga ekonomiska regleringen alternativt genom direktfakturering.
Avdrag/fakturering sker med en månads fördröjning.
8.5.1

Läkemedel

Vårdval BUP utgår från ett decentraliserat kostnadsansvar. Leverantörens
kostnadsansvar för läkemedel omfattar de klinikläkemedel som förskrivits till
patienter folkbokförda i Region Kronoberg under eller i anslutning till
18
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besök/behandling. En definition (ATC-koder) av såväl klinik- som
allmänläkemedel finns tillgänglig på läkemedelskommitténs hemsida.
Kostnadsansvar läkemedel

8.5.2

Medicinsk service och IT

Leverantören har kostnadsansvaret för all medicinsk service som leverantören
beställer för utredning/behandling av en patient i samband med ett enstaka besök
eller under en vårdepisod förutom labprover (klinisk kemi och mikrobiologi)
Leverantörerna ska använda Region Kronobergs medicinska service.
Detta innebär att alla undersökningar/analyser, inklusive så kallade ”skickeprover”
där laboratoriet är mellanhand, ska utföras/hanteras av Region Kronobergs
laboratorier/motsvarande.
Laboratoriernas anvisningar för analys, beställning, patientförberedelse,
provtagningsmaterial, märkning, provtagning, provhantering och provtransport
ska följas. Uppdaterade anvisningar finns på laboratoriets hemsida.
Kostnaderna för medicinsk service (förutom labprover) och IT-utrustning regleras
månatligen i den ekonomiska regleringen alternativt genom direktfakturering:
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9 Uppdrag Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i
öppenvård avseende neuropsykiatrisk utredning och
behandling, samt allmänpsykiatrisk vård och
behandling
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument

Barn och ungdomspsykiatrins uppdrag

Barn- och ungdomspsykiatrin ska bedriva specialiserad psykiatrisk vård utifrån ett
helhetsperspektiv tillsammans med patienten och i samverkan.

Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård som
ingår i vårdval:






Neuropsykiatriska utredningar i Kronobergs län inklusive uppföljning,
behandling och samverkan med andra samhällsaktörer enligt BUP:s
uppdrag för åldersgruppen 6-17 år. Neuropsykiatrisk utredning och
behandling avser diagnoserna autism, ADHD/ADD, tics och Tourettes
syndrom.
Allmänpsykiatrisk vård och behandling avseende diagnoserna depression
(F200-299) , ångest (F300-399), bipolärt syndrom (F310-340), tvång
(F420-429), trauma och stressrelaterat syndrom (F430-450) för
åldersgruppen 6-17 år.
Insatser som kan vara aktuella för såväl neuropsykiatriska som
allmänpsykiatriska patienter är suicidriskbedömning/prevention,
utagerande beteende, impulskontroll och uppförandestörning, insatser vid
alkohol/drogproblematik, fungerande sömn, sundare livsföring
(fysiskaktivitet, matvanor, tobak och alkohol), förbättrad relation med
närstående, kartlägga och öka vardaglig funktion samt samverkan
(samarbete med annan instans)

I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk undersökning, behandling,
omvårdnad och förebyggande arbete ingå.

Ålder
För den patient som haft behandling inom Vårdval BUP, där behandlingen kan
förväntas avslutas inom ett år efter patientens 18-årsdag, fortsätter behandlingen
inom Vårdval BUP om inte patienten önskar att remiss ska skrivas för övertag av
aktuell vuxenverksamhet.
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I det akuta läget är det viktigt att det inte uppstår några tveksamheter om vilken
klinik som ansvarar för patienten.
En patient som söker akut vård före sin 18-årsdag bedöms och behandlas av
jourverksamhet på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). I de fall
patienten bedöms behöva akut behandling där Vuxenpsykiatriska kliniken (VPS)
kan anses ha mer erfarenhet (till exempel vid tvångsåtgärder och
neuroleptikabehandling) konsulteras specialistkompetent jour inom
vuxenpsykiatrin för handläggningsförslag.
Ansvarig klinik före patientens 18-årsdag är i det akuta läget BUP och efter
patientens 18-årsdag är det Vuxenpsykiatrin.
BUP
Remiss skickas till BUP fram till patientens 18-årsdag. Därefter ska remiss ställas
till vuxenvården.
För vissa patienter som följs inom BUP kan noteras ett behov av fortsatta
långvariga vårdinsatser även efter att patienten passerat 18 år. Remiss bör efter
samråd med patienten, skrivas till lämplig instans så att överlämnandet kan ske
under de bästa förhållandena. Denna remiss ska skivas med god framförhållning
utifrån individens behov, för att möjliggöra god planering. Remissen kan med
fördel skrivas redan då patienten är 17,5 år. BUP har ansvar för öppenvårdsinsats
tills dess att en planerad övergång kan ske.
Medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) inom mottagande vuxenverksamhet
avgör om behandlingsansvaret helt ska övertas av vuxenverksamheten eller om en
konsultativ roll ska tillämpas fram till patientens 18-årsdag. Om patienten är helt
övertagen av vuxenpsykiatrin, sker även eventuella akuta bedömningar och den
inneliggande vården inom vuxenpsykiatrin, i avgränsade lokaler inom
vuxenpsykiatrin.
Det bör noteras att BUP har uppdrag för en bredare patientkategori än
Vuxenpsykiatrin. Neuropsykiatrisk problematik handläggs av NP-enhet och
vuxenhabilitering hos patienter över 18 år. Krisreaktioner, relationsproblem och
lättare psykiatri handläggs av primärvården.
För den patient som haft behandling inom Vårdval BUP, där behandlingen kan
förväntas avslutas inom ett år efter patientens 18-årsdag, fortsätter behandlingen
inom Vårdval BUP om inte patienten önskar att remiss ska skrivas för övertag av
aktuell vuxenverksamhet. Detta gäller oavsett om patienten har skolgång inom
gymnasiet eller inte.

Övrigt
I verksamheten ska sådant som kan bedömas och behandlas inom barn- och
ungdomshälsan i enlighet med Vårdöverenskommelse om rekommenderad
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arbetsfördelning mellan specialiserad barn- och ungdomspsykiatri och barn- och
ungdomshälsan hänskjutas till barn- och ungdomshälsan.
Vårdöverenskommelser
Vårdgivaren ska till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
rådgivning i individuella patientfrågor som rör barn-och ungdomspsykiatri inom
uppdraget.
Vårdgivaren ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete som till exempel att
medverka i medicinska grupper, olika projekt och bidra i
samverkansöverenskommelser.
Vårdgivaren ska samverka med för patienten viktiga vårdaktörer som till exempel
kommuner och Försäkringskassan.
All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar
Region Kronobergs riktlinjer för ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas, alternativt kan ett eget ledningssystem för
sjukskrivningsprocessen användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

9.1 Ersättning för besök och vårdepisoder
Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med diagnoser, vård
och behandling. Ersättningsnivåerna för 2019 framgår av nedanstående tabell.
Respektive vårdepisod kan, så länge god vård upprätthålls, variera så att för någon
patient blir vårdepisoden längre eller kortare, men ersättningen beräknas enligt
standard.
Om en vårdepisod avbryts i förtid, på grund av att patienten eller vårdgivaren av
någon anledning väljer att inte fullfölja utredningen/behandlingen, så reduceras
ersättningen för vårdepisoden till en fjärdedel av den ersättningsnivå som framgår
av tabellen nedan.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.
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1. Behandlings/utredningsstart och enstaka besök
Ersättning

Behandling/åtgärd
Läkare och/ eller behandlare gör upp en vårdplan för vård och
behandling och/eller utredning (enligt regionens utredningsmall)
tillsammans med patient och familj.
Fast vårdkontakt (FVK) utses och registreras i journalen.

1 835 kr
Tidsperiod
1 månad

Enstaka besök kan bli aktuellt inför eller efter avslutad
vårdepisod i begränsad omfattning.
Registrering
FVK
Vårdplan enl rutin
Vårdepisod
1 timme vid 1 tillfälle
Diagnoser
Förslag på behandlingslängd beroende på diagnos

2. Allmänpsykiatrisk behandling Depression
(bot samt återfallsprevention)
Ersättning
12 844 kr

Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)
Psykopedagogisk behandling
Psykoterapeutisk behandling (PDT-familjeterapi)

DU001
DU023
DU008

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
Episoden kan upprepas ytterligare en gång
Diagnoser
F200-299
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3. Allmänpsykiatrisk behandling ångest
Behandling/åtgärd

Ersättning

Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.

12 844 kr

Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)
Psykopedagogisk behandling
Psykoterapeutisk behandling (PDT-familjeterapi)

DU001
DU023
DU008

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
Episoden kan upprepas ytterligare en gång
Diagnoser
F300-399

4. Allmänpsykiatrisk behandling bipolärt syndrom
(stämningsstabilisering)
Ersättning
15 600 kr

Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod
3 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)
Psykopedagogisk behandling
Psykoterapeutisk behandling

DU001
DU023
DU008

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen psykopedagogik
1 timme vid 10 tillfällen KBT (vid indikation)
Diagnoser
F310-340
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5. Allmänpsykiatrisk behandling tvångssyndrom
(minska/ upphöra tvångsbeteende)
Ersättning
15 600 kr

Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)

DU001

Vårdepisod
1 timme vid 25 tillfällen
Diagnoser
F420-429

6. Trauma och stressrelaterade syndrom
(bot eller fungerande vardag)
Ersättning
15 600 kr

Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.
Registrering
Psykopedagogisk behandling
Psykoterapeutisk behandling
Traumafokuserat kognitiv beteendeterapi, TF-KBT (Systematisk
psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk)
Child-Parent Psychotherapy, CPP (Systematisk psykologisk
behandling, annan)

Tidsperiod
5 månader
DU023
DU008
DU011
DU09

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
Diagnoser
F430-450
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7. Neuropsykiatrisk utredning
Ersättning

Behandling/åtgärd
Utredning genomförs av läkare och eventuellt psykolog enligt
Region Kronobergs utredningsrutin.

5 504 kr
Tidsperiod
2 månader

Registrering
Neuropsykologisk utredning under barnpsykiatrisk utredning

AA060

Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument,
t.ex. WAIS, WISC, QB
AA085
Observation i utredningssyfte
AV030
Vårdepisod
2 timmar vid 6 tillfällen
Diagnoser
F840 och F900-F910

8. Autism
Behandling/åtgärd
Vidareremittering till Barn- och ungdomshabiliteringen
Registrering
Remiss till Barn- och ungdomshabiliteringen

Ersättning
917 kr
Tidsperiod
1 månad

Vårdepisod
2 timmar vid 1 tillfälle
Diagnoser
F840
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9. ADHD/ADD (fungerande vardag)
Ersättning
13 761 kr

Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.
Registrering
Ordination av läkemedel
Psykopedagogisk behandling
Föräldraträning - Strategi
Föräldraträning utifrån manualiserad metod

Tidsperiod
3 månader
DT026
DU023
DU028

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen psykopedagogik
3 timmar vid 5 tillfällen föräldraträning
Diagnoser
F900-910

10. Tics och Tourettes syndrom (fungerande vardag)
Behandling/åtgärd

Ersättning
7 338 kr

Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod
3 månader

Registrering
Psykopedagogisk behandling

DU023

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)
Exponering med responsprevention (KBT-ERP)
Habit Reversal Training (HRT)

DU011
DU011
DU011

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
Diagnoser
F950-959

27

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1017 XXXX
Handläggare: NN
Datum: 2019-xx-xx

11. Utagerande beteende-, impulskontroll och uppförandestörning
(bot eller fungerande vardag)
Ersättning

Behandling/åtgärd

7 338 kr

Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.
Registrering
Psykopedagogisk behandling
Föräldraträning utifrån manualiserad metod)
Drogrelaterade problem dominerar - Brief strategic family
therapy (Systematisk psykologisk behandling, annan)
Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)

Tidsperiod
3 månader
DU023
DU028
DU009
DU011

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen

12. Suicidriskbedömning och suicidprevention
Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.

Ersättning
8 256 kr

Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod

Suicidpreventivt arbete enligt Region Kronobergs Barn- och
ungdomspsykiatris rutiner.
Registrering
Strukturerad suicidriskbedömning
Upprättande av krisplan

12 månader

AU118
AU123

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
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13. Insatser vid alkohol och drogproblematik
(bot eller fungerande vardag)
Ersättning
4 588 kr

Behandling/åtgärd
Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod
1 månad

Registrering
Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov
Remiss till primärvårdens hälsoenhet
Remiss UNS
AUDIT/DUDIT
Provtagning

GD008
XT001
AU119
AV061

Vårdepisod
1 timme vid 3 tillfällen

14. Fungerande sömn
Ersättning

Behandling/åtgärd

6 420 kr

Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.
Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Psykopedagogisk behandling

DU023

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)

DU011

Vårdepisod
1 timme vid 8 tillfällen
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15. Sundare livsföring (vid samsjuklighet)
Ersättning
3 669 kr
Tidsperiod
1 månad

Behandling/åtgärd
Adekvat stöd för livsstilsförändring för att uppnå sundare
livsföring.
Registrering
Rådgivande samtal
- Tobak

- Alkohol

- Fysisk aktivitet

- Matvanor

Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Remiss till primärvårdens hälsoenhet
Remiss UNS

DV111
DV112
DV113
DV121
DV122
DV123
DV131
DV132
DV133
DV141
DV142
DV143
DV200
XT001

Vårdepisod
1 timme vid 3 tillfällen

16. Förbättrad relation med närstående
Behandling/åtgärd

Ersättning

Åtgärder för att patienten ska uppleva en förbättrad relation
med närstående.
Registrering
Systematisk psykologisk behandling, systemisk
Föräldraträning utifrån manualiserad metod
Stödjande samtal

4 588 kr
Tidsperiod
4 månader
DU020
DU028
DU007

Vårdepisod
2 timmar vid 5 tillfällen
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17. Kartlägga och öka vardaglig funktion
Behandling/åtgärd
Behandling och åtgärder utifrån arbetsterapeutisk

Ersättning
4 588 kr

bedömning för att öka patientens vardagliga funktionsnivå.

Tidsperiod
2 månader

Registrering
Arbetsterapeutiska åtgärder
Bedömning av aktivitetsförmåga

AV132

(Med standardiserade bedömnings- instrument/metoder
Hjälpmedelsförskrivning
Träning i att använda hjälpmedel

AV133)
QT005
QT006

Vårdepisod
1 timme vid 3 tillfällen

18. Samverkan (samarbete med annan instans)
Ersättning

Behandling/åtgärd
Upprätta en gemensam plan tillsammans med samverkanspart
som utgår från patientensbehov.

4 588 kr

Planen syftar till att de olika aktörernas insatser och åtgärder
ska vara samplanerade mellan aktörerna för patienten.
Registrering
Upprättande av SIP
Återgivning av utredning

Tidsperiod
4 månader
AU124

Vårdepisod
2 timmar vid 1 tillfälle
Episoden kan upprepas ytterligare en gång.
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§ 169

Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg
inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård
(19RGK1017)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Protokollsanteckning

Melena Jönsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: "Vårdval BUP punkt 26,
punkt 8.4.3 - Papperslösa ska inte vara i Sverige. De ska åka hem."
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.
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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
ska avslå redovisat förslag till beslut.

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

- Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Melena Jönsson (SD) föreslår att
regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla ordförandens förslag till beslut med följande
ändringar:
Sida 20, rubrik Ålder - "För den patient som haft behandling inom Vårdval BUP,
där behandlingen kan förväntas avslutas inom ett år efter patientens 18-årsdag,
fortsätter behandlingen inom Vårdval BUP om inte patienten önskar att remiss
ska skrivas för övertag av aktuell vuxenverksamhet."
Samt sida 21, rubrik BUP - "För den patient som haft behandling inom Vårdval
BUP, där behandlingen kan förväntas avslutas inom ett år efter patientens 18årsdag, fortsätter behandlingen inom Vårdval BUP om inte patienten önskar att
remiss ska skrivas för övertag av aktuell vuxenverksamhet. Detta gäller oavsett
om patienten har skolgång inom gymnasiet eller inte"
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår ordförandens
förslag till beslut i enlighet med Eva Johnssons (KD) med fleras ändringsförslag. Han
finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag i enlighet med ändringsförslaget.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut i enlighet med Eva Johnssons (KD)
med fleras ändringsförslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej. 4 röstar ja, 3
röstar nej. Det innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordföranden förslag till
beslut i enlighet med Eva Johnssons (KD) med fleras ändringsförslag.
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
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 Förslag till beslut - Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barnoch ungdomspsykiatri i öppen vård
 Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård - Förslag
till Regelbok 2019 inför RSAU

Paragrafen är justerad

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

Fastighetsutvecklingsplan Underlag till beslut om
styrande
planeringsprinciper,
övergripande
projektorganisation samt
tidplan för nytt sjukhus
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Regionfullmäktige

Förslag till styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation samt preliminär tidplan för nytt
sjukhus i Växjö

Ordförandes förslag till beslut
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.

Sammanfattning
Inför regionfullmäktiges extra sammanträde den 29 maj 2019 beslutade
regionstyrelsen § 107/19 att lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
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 1819 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
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Jessika Andersen,
Datum: 2019-05-24

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.
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.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Jessika Andersen,
Datum: 2019-05-24

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö
daterat 20 maj 2019

Sida 3 av 3

2019-05-20
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Jessika Andersen

Förslag till styrande planeringsprinciper,
övergripande projektorganisation samt
preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö
Bakgrund
Inför regionfullmäktiges extra sammanträde den 29 maj 2019 beslutade
regionstyrelsen § 107/19 att lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
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 1819 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.
173a2ca9-e199-42e8-a0f218a2d4b7fcd7.docx
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12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje
kommande regionfullmäktige.
13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med
verksamhetens medarbetare och invånare.
Styrande planeringsprinciper
Regionstyrelsen har § 107/19 föreslagit regionfullmäktige uppdra till
regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för byggnation av ett nytt
sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
Definition av planeringsprinciper

Hälso- och sjukvården står inför framtida utmaningar inom den långsiktiga
lokalplaneringen i flera perspektiv. Teknikutvecklingen går snabbt, digitaliseringen
ger nya möjligheter och ställer krav på lokalutformning. Lokalerna ska främja
tidsbesparing och ge en säker miljö för de som vistas där. Genom
omvärldsbevakning har flera exempel av styrande planeringsprinciper studerats.
Principerna är framtagna utifrån hälso- och sjukvårdslagens definitioner av god
vård och nedan följer förslag på fem styrande principer för Region Kronoberg.
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.
Styrande principer för nytt sjukhus i Växjö
Patientsäkerhetsprincipen

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste överordnade principen som ska prövas
vid konflikt med andra principer. Principen utgår från att kvalitet och säkerhet ska
vara optimal för patienten det vill säga minimera vårdskador och smittspridning
men också säkra att rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid.
 Lokalernas ska utformas så att de kan förhindra vårdskador och försvåra
smittspridning.


Lokalerna ska stödja att rätt kompetens kan vara på rätt plats i rätt tid.



Lokalerna ska utformas så att transporterna av svårt sjuka patienter
minimeras.



Prioritera en- och två-patientrum.

Flödesprincipen

Flödesprincipen strävar efter att optimera patientens väg genom hela
vårdprocessen, det vill säga patientens samtliga kontakter inom och utanför
sjukhuset. Principen stärker planeringen för strategin ”Närmare Kronobergaren”
och personcentrerad vård. Principen omfattar också att separerade publika och
icke publika flöden det vill säga sängar, personal och gods ska separeras från
besökande och gående patienter och med stor hänsyn till integritet.


Lokalerna ska understödja patienternas väg genom vården



Utformningen ska minimera patient- och personalförflyttningar
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Patientbehov går före organisationsbehov



Lösningar ska ge effektiv logistik

Orienterbarhetsprincipen

Orienterbarhetsprincipen skapar tillsammans med flödesprincipen en helhet. Den
beskriver att det ska vara enkelt att hitta och orientera sig inom sjukhuset och dess
ytterområden. Respektive våningsplan ska vara överblickbara och tydliga för
personal. Det ska finnas vägledande standard som grund i rummens innehåll samt
hög grad av igenkänning vid utveckling av typspecifika lokaler vilket är speciellt
viktigt vid akuta situationer. Principen stärker också att lokalerna ska främja att
sjukvård, utbildning och forskning integreras i den kliniska vården. Samverkan ska
underlättas genom att skapa gemensamma mötesplatser för interaktion mellan
universitet, högskola, näringsliv, kommuner och andra samverkansparter.


Det ska vara enkelt och lätt att hitta på sjukhuset för patienter, anhöriga
och personal



Lokalerna ska underlätta för integrering mellan sjukvård, utbildning och
klinisk forskning samt underlätta för samverkan med kommuner,
universitet och högskolor

Generaliserbarhetsprincipen

Gereraliserbarhetsprincipen stärker planeringsförutsättningarna genom att
lokalerna i möjligaste mån utformas standardiserat. Program för Teknisk Standard
(PTS) är en del av ett ledningssystem i lokalförsörjningsprocessen som syftar till
att effektivt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och
långsiktigt hållbara lokaler, till exempel genom tillämpning av evidensbaserade
konceptprogram samt nationella typrum och riktlinjer.


Det ska vara hög grad av standardisering i lokalplaneringen



Det ska vara enkelt att byta funktion i lokalerna

Hållbarhetsprincipen

Hållbarhetsprincipen framhåller sjukhusets attraktiva, säkra och läkande miljö för
patient, personal och anhöriga och utgår från evidensbaserad design och beprövad
erfarenhet. Planeringen ska också ske utifrån ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet. Det betyder optimalt resursutnyttjande samt långsiktigt användbara
byggnader. Social hållbarhet handlar om att bygga långsiktigt och stabilt där
grundläggande mänskliga behov uppfylls och trygga attraktiva platser skapas.


Sjukhuset ska ha en attraktiv, säker och läkande miljö



Projektet ska ha kostnadskontroll samt planera för ekonomisk, ekologisk
och social hållbarhet



Byggtekniken ska medföra lång livslängd av fastigheten samt miljövänlig
teknik ska användas



Lösningar ska förenkla framtida justeringar
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Övriga planeringsförutsättningar
Barnrättsbaserade beslutsunderlag

Den 14 juni 2018 beslöt Sveriges Riksdag att FN:s Barnkonvention ska gälla som
lag från och med den 1 januari 2020. Lagen ställer ett ökat krav på:


barn och ungas delaktighet i politiska beslut,



barnkonsekvensanalyser vid beslut som påverkar barn (ta fram
barnrättsbaserade beslutsunderlag vid politiska beslut).

Regionstyrelsen har § 33/19 beslutat att Region Kronobergs egna styrande
dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk, och
handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga
under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag. Beslutet är ett led i
att i förbereda Region Kronoberg för Barnkonventionen.
Beslut om byggnation av ett nytt sjukhus är i alla dess delar ett beslut som berör
barn och unga. Därför ska barnkonsekvensanalyser genomföras vid de beslut i
hela processen som påverkar barn och unga.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Denna ska användas och bifogas övrigt beslutsunderlag. Det barnrättsbaserade
underlaget bereds av projektets ledningsgrupp, med stöd från Region Kronobergs
barnrättstrateg.
Medborgardialog
Regionstyrelsen har fastställt riktlinjer för Region Kronobergs medborgardialog.
”Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg”
fastställer att Region Kronoberg ska verka för att ge länets invånare lika tillgång
till information och delaktighet. Alla invånare ska ges lika villkor att uttrycka sin
mening i viktiga beslut som påverkar deras liv. Vi ska skapa möjligheter för
invånare
Medborgardialog är ett samlingsnamn för att på olika sätt engagera invånare i
politiskt beslutsfattande i Region Kronoberg. Medborgardialogen är de
förtroendevaldas verktyg och den skiljer sig från brukardialogen som utförs av
verksamheten med patienter, resenärer, invånare och intressenter i länet.
Medborgardialog kan ske när ett beslut påverkar flera verksamheter, när beslutet
har stor påverkan på invånarnas vardag, när det finns ett brett samhällsintresse
eller när det är ett strategiskt viktigt beslut.
Regionstyrelsen har i riktlinjer för Region Kronobergs medborgardialog fastställt
olika metoder för medborgardialog. Metod för medborgardialog väljs efter den
fråga som ska beslutas.
Övergripande projektorganisation
Att uppföra en byggnad som ska ersätta dagens centrallasarett i Växjö kräver en
organisation som är välorganiserad med tydliga uppdrag och mål. En välplanerad
tidig organisation ger vinster genom hela projektet. Nedan följer förlag på en
övergripande projektorganisation.
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Styrgrupp

RSAU

Projektets ledningsgrupp

Regionens ledningsgrupp

RD ordförande
Närmare
Kronobergaren

Projektledningskontor

Leds av projektchef
Referensgrupper
Facklig samverkan, konsulter till
projektledningen, övriga aktörer

Verksamhet inkl MT,
IT, service
Leds av projektledare

Infrastruktur
Leds av projektledare

Byggnad och mark
Leds av projektledare

Beskrivning av projektskiss ovan



Styrgrupp- Projektets politiska styrgrupp föreslås vara regionstyrelsens
arbetsutskott (RSAU)



Projektets ledningsgrupp- består av tjänstepersoner från delar av
regiondirektörens ledningsgrupp, ordförande är regiondirektören. I
projektets ledningsgrupp deltar även projektchef och administrativt stöd.
Ordförande kan adjungera ytterligare funktioner vid behov.



Närmare Kronobergaren- processledningen för Närmare Kronobergaren
ska arbeta i nära samverkan med projektledningen för nytt sjukhus och
projektchefen.



Projektledningskontor- leds av en projektchef som har ett
sammanhållande uppdrag för projektet och är föredragande i projektets
ledningsgrupp. Till projektledningskontoret kopplas resurser i form av
ekonomi/uppföljning, utredning/administrativt stöd samt projektledarna
för respektive underprojekt. Projektledningskontoret har också stöd av
interna resurser, exempelvis inom säkerhet och krisberedskap, HR,
fastighetsorganisationen ed flera. Projektledningskontoret hanterar också
de konsultresurser som i det tidiga skedet knyts till projektledningen
exempelvis processledning, kvalitetssäkring och arkitekter.
Projektledningskontoret kommer ha en gemensam fysisk placering.



Referensgrupper- projektet är i behov av referensgrupper. En viktig
förutsättning för projektets utveckling är facklig samverkan vilket
organiseras och hanteras för projektet under projektledningskontoret.
Samverkan i Region Kronobergs centrala samverkansgrupp.



Projektledare- inledningsvis skapas tre underprojekt vilka leds av
projektledare i nära samverkan med varandra och projektchefen:
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1. Verksamhetsperspektivet- innehållande vårdutveckling och
vårdprocesser, IT och digitalisering, medicinsk teknik, upphandling
och övrig utrustning samt service och logistik.
2. Infrastruktur- kopplat till den nya placeringen, exempelvis busstrafik,
serviceresor, fysisk tillgänglighet, vägnät med mera.
3. Bygg och mark- byggorganisationen samt mark, förvärv och
förberedelse.
Den övergripande projektledningsstrukturen kommer fyllas på utefter tidplanens
olika moment. Projektledarnas uppdrag styr dess vidare organisation. Varje
projektledare är ansvarig för att resurssätta och utföra uppdragen samt
statusuppdatera projektchefen, samt rapportera vid eventuella avvikelser gällande
budget och tidplan. Projektchefen rapporterar direkt till regiondirektören.
Beslutsordning
Besluten som fattas inom projektets genomförande hanteras enligt det av
regionfullmäktige fastställda reglementena och den av regionstyrelsen fastställda
delegationsordningen, med eventuella vidaredelegationer.
Projektbudget
Projektkontoret tilldelas en projektbudget. Denna kommer vara uppdelad som
driftkostnad och som en del av byggnadsinvesteringen. Visst tjänsteutrymme
kommer enligt redovisningslagen kunna aktiveras i byggnaden.
Till projektkontoret anställs en projektchef på 100 %, 3 projektledare på 100 %
vardera, en 50 % ekonom/uppföljningsstrateg, 2-3 utredare på 100 % vardera
samt ett administrativt stöd på minst 50 %. Konsultstöd i form av processledning,
kvalitetssäkring och arkitekter tillkommer.
Projektledarna får inledningsvis ett uppdrag att resurssätta den organisation som
krävs för att utföra uppdragen. Enligt redovisningslagen kan vissa kostnader
aktiveras i byggnadsprojektet. Kostnaderna ska då vara direkt hänförbara till
investeringen och då ingår inte kostnader för administration och andra allmänna
omkostnader som exempelvis utbildning, resor, utrustning. Detta är en ren
driftkostnad. Inom kommunsektorn är man mer restriktiv till att ta med indirekta
utgifter i det direkta anskaffningsvärdet pga. den kommunala särarten.
Beslut om projektbudget fastställs av regionstyrelsen i ett senare skede.
Preliminär tidplan
Nedan redovisas en preliminär överskådlig tidplan vilken framöver kommer styra
vidare beslutsgång samt projektorganisationens olika uppdrag. Efter att
projektorganisationen är fastställd, samt att upphandlingsform är beslutad kan en
mer fastställd detaljerad tidplan presenteras.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 147

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till 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.
Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Magnus Carlberg (S) och Melena Jönsson (SD)
deltar ej i beslutet.
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.

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

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.
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.

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till 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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Nytt sjukhus i Växjö - planeringsprinciper
 Beslutsunderlag styrande planeringsprinciper, övergripande projektorganisation och
preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö

Paragrafen är justerad

