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Kallelse

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 29 augusti 2019 kl. 9.00.

3

Regiondirektörens rapport

4

Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården, gemensamt projekt
med SKL (16RK2368)

5

Månadsrapport maj och juli 2019 för
Region Kronoberg (19RGK64)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen godkänner förenklat månadssammandrag maj och juli
2019 för Region Kronoberg.
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Sammanfattning

För juli sker en förenklad månadsrapportering. Rapporteringen omfattar
tabeller över resultatet per nämnd/verksamhetsområde respektive per
kostnadsslag, statistik över sjukfrånvaron för regionen som helhet samt
diagram över väntetidsläget och kostnaden för hyrpersonal.
Verksamhetens resultat förbättras med 16 mnkr jämfört med juniresultatet och uppgår efter juli ackumulerat till - 11 mnkr, vilket är en
negativ avvikelse på 76 mnkr i förhållande till budget. Verksamhetens
nettokostnad är 47 mnkr högre än budgeterat och därtill kommer att
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning
tillsammans är 29 mnkr lägre än budgeterat för perioden.
Finansnettot ger ett överskott på 106 mnkr, inklusive 115 mnkr i
orealiserade vinster på värdepapper. Detta ger ett redovisat resultat på 95
mnkr och ett balanskravsresultat på -12 mnkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förenklat månadssammandrag juli 2019 Region
Kronoberg
 Förenklad rapport juli 190819
 Månadssammandrag maj 2019 Region Kronoberg
 §182 RSAU Månadsrapporter maj och juli 2019 för Region
Kronoberg

6

Revidering av regionstyrelsens
delegationsordning 2019-2022
(18RGK1993)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 20192022.
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt
ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region
Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.
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Regionstyrelsen fastställde § 22/19 delegationsordning för
regionstyrelsen. Med anledning av en dom i förvaltningsrätten föreslås
regionstyrelsens delegationsordning revideras enligt följande:
Företrädarskap 2.8 där ordet överklaga läggs till.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
2019-2022
 Regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022 rev 190827
 §183 RSAU Revidering av regionstyrelsens delegationsordning 20192022

7

Uppföljning av Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under
2018 (19RGK206)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet 2018,
2. Den verksamhet som har bedrivits under 2018 i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland
Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB och IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna
3. Överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
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Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett
yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av
Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgå om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de
kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region
Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och
därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de
av Region Kronoberg hel- eller delägda bolagen AB Destination
Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö
Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
företagspartner Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar att Företagsfabriken i Kronoberg AB inte
inkommit i tid med underlag varför en granskning av bolagets
verksamhet inte kunnat granskas inför regionstyrelsens sammanträde den
27 augusti.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg och Almi Företagspartner Kronoberg
AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten, relativt
stora underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller
positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet
om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Om bolagen skulle realisera de budgeterade
underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan
anses vara i linje med god ekonomisk hushållning. Kulturparken Småland
AB och Almi Företagspartner Kronoberg AB har för år 2019 budgeterat
med ett nollresultat. Växjö Småland Airport AB och AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg har även för år 2019 budgeterat med underskott.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regionstyrelsens årliga beslut om Region
Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2018
 Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2018
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 Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år
2018
 Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2018
 Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under år 2018
 Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2018
 Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet
under år 2018
 Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s
verksamhet under år 2018
 Granskning av Granskning av AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg:s verksamhet under år 2018
 §184 RSAU Uppföljning av Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2018

8

Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år
2018 (19RGK207)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner genomförd uppföljning av intern kontroll i
Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2018.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll
framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna
kontrollen fungerar i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2018 omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna
kontrollens utförande år 2018. Uppföljningen påvisar inga brister i den
interna kontrollen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2018
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 Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2018
 §185 RSAU Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2018

9

Uppföljning av trafikförsörjningen i
Kronobergs län 2018 (15RK312)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner rapporten "Uppföljning av
trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018" och överlämnar densamma
till Transportstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i
Kronobergs län och är ansvarig för kollektivtrafiken. De
skattesubventionerade resurserna ska användas så effektivt som möjligt
samtidigt som planering och utförande ska följa SFS 2010:1065, Lag om
kollektivtrafik. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför
regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och
planerar kollektivtrafiken.
Rapporten följer upp målen i trafikförsörjningsprogrammet för 20162025, samt utgör rapport till Transportstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs
län 2018
 Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018
 §186 RSAU Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018
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10 Modell för ett helt uppkopplat
Kronoberg – uppsägning av
avsiktsförklaringar (17RK281)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att begära utträde ur avsiktsförklaringen
”Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg ”, samt
föreslår Alvesta, Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner att
besluta detsamma.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 252/17 att godkänna avsiktsförklaring för
bredbandsutbyggnad i Kronobergs län, att överlämna avsiktsförklaringen
till länets kommunstyrelser för eget ställningstagande samt att delegera
till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice
ordförande föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende
avsiktsförklaringen och eventuellt revidera densamma om dialogen skulle
föranleda det.
Alvesta, Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner godkände
avsiktsförklaringen under våren 2018. Växjö, Lessebo, Tingsryd och
Uppvidinge kommuner avstod från att teckna avsiktsförklaring med
Region Kronoberg.
Därefter har ett arbete avseende interregional bredbandsutbyggnad
initierats inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige med regionerna i Halland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IPOnly som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och
även nå glesbygden. Syftet med samarbetet är att ta ett samlat grepp för
att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i
regionen med snabbt och robust bredband. Initiativet består av två delar,
där det första fokuserar på bredbandsutbyggnad till glesbygden och den
andra delen handlar om att skapa en sydsvensk digital arena som ger
samhällsnytta för invånare och företag.
Med anledning av detta initiativ föreslås att avsiktsförklaringen som
tecknats med Alvesta, Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner sägs
upp. Avsiktsförklaringen gäller till och med 2018-12-31 och förlängs
med ett år i taget, såvida ingen av parterna senast 4 månader innan
avsiktsförklaringens utgång skriftligt meddelar utträde.
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Region Kronoberg avser arbeta vidare med bredbandsutbyggnad inom
ett större geografiskt område och i samverkan med grannlänen i
Sydsverige.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg uppsägning av avsiktsförklaringar
 Avsiktsförklaring - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i
Kronobergs län.
 §187 RSAU Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg – uppsägning
av avsiktsförklaringar

11 Remissyttrande - Remiss för Program
för räddningstjänst och sanering vid
utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning samt Plan för
övertagande av kommunal
räddningstjänst (19RGK989)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget av Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning samt Plan för övertagande av kommunal
räddningstjänst.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående remiss.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram en ny version av Program
för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från
en kärnteknisk anläggning samt utkast till ny Plan för övertagande av
kommunal räddningstjänst. Utformningen av planen baseras på de
lagkrav som finns när det gäller övertagande av kommunal
räddningstjänst och är framtagen för att beskriva Länsstyrelsens roll och
ansvar.
Region Kronoberg har tagit del av innehållet och har inga synpunkter
mot remissförslaget.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissvar för kärnteknisk olycka och övertagande
av kommunal räddningstjänst
 Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst
 Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning
 §188 RSAU Remissyttrande – Remiss för Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning samt Plan för övertagande av kommunal
räddningstjänst

12 Remissyttrande – Biojet för flyget (SOU
2019:11) (19RGK1108)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avger yttrande över remissen Biojet för flyget (SOU
2019:11) och överlämnar yttrandet till Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning

Infrastrukturdepartementet har berett Region Kronoberg möjlighet att
yttra sig över utredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11).
Sammanfattningsvis föreslår utredningen följande:


Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade
utsläpp i flyget.



En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.



Möjlighet att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga
ramavtalen.



Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för
den volym flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.



Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att
utreda förutsättningarna för inhemsk produktion och användning
av biojetbränsle för Försvarsmaktens ändamål.



Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett
investerings- eller driftstöd ska utvecklas för
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produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för
kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten.


Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för
redovisning av klimatpåverkan för långväga resor, en
klimatdeklaration.



En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som alternativ till
flygresor.

Förslagen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins
övergripande mål om att klimatpåverkan ska minska och en övergång till
alternativt bränsle för flygtrafik är nödvändig för att nå målet om
minskad klimatpåverkan.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Remiss Biojetbränsle
Remissyttrande - Biojet för flyget (SOU 2019:11)
Remiss - Biojet för flyget (SOU 2019:11), följebrev
§189 RSAU Remissyttrande – Biojet för flyget (SOU 2019:11)

13 Inriktningsbeslut för Region Kronobergs
internationella samarbeten (16RK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer följande inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbeten:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region
Kronoberg. Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören
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att bereda en handlingsplan för Region Kronobergs internationella
samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts.
Utifrån denna föreslås regionstyrelsen fastställa inriktning för Region
Kronobergs internationella samarbete i enlighet med upprättad handling.
Av underlaget framgår sammanfattningsvis att:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Region Kronobergs internationella samarbeten inriktning
 Översyn av Region Kronobergs internationella samarbete rev RSAU
 §190 RSAU Inriktningsbeslut för Region Kronobergs internationella
samarbeten

14 Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019
(19RGK184)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar föreningsbidrag och teckna överenskommelser
med angivna ideella föreningar och organisationer enligt upprättad
skrivelse.
Sammanfattning

Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och
livskvalitet och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa
förutsättningar för jämlik hälsa och ett gott liv i ett livskraftigt län.
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar som verkar
inom området folkhälsa att ansöka om föreningsbidrag.
Föreningsbidraget ska stödja möjlighet att upprätthålla ordinarie
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verksamhet och administrativa omkostnader kopplad till verksamhet i
länet för invånare i länet.
Enligt beslut i regionstyrelsen ska föreningsbidrag inom området
folkhälsa utlysas var fjärde år och överenskommelser om fyra år skrivas
med de föreningar som beviljas medel.
Utlysning av bidraget avseende perioden 2019-2022 har genomförts med
sista ansökningsdag 31 mars 2019. Antalet ideella
föreningar/organisationer som sökt bidraget är 14.
Förslaget om fördelning enligt tjänsteskrivelse är berett av en grupp av
tjänstepersoner.
Folkhälsoberedningen beslutade § 27/19 att föreslå regionstyrelsen
bevilja föreningsbidrag och teckna överenskommelser med angivna
ideella föreningar och organisationer enligt upprättad skrivelse.
Folkhälsoberedningen beslutade vidare att vid sitt sammanträde i
oktober 2019 behandla hur folkhälsoberedningen avser att arbeta med
uppföljning av föreningarnas verksamhet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Föreningsbidrag 2019 inom folkhälsa
 Föreningsbidrag 2019 - tjänsteskrivelse
 Bidrag till ideella föreningar och organistioner inom Folkhälsa Regelverk
 §27 FHB Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019
 §191 RSAU Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019

15 Disponering av Södra
regionvårdsnämndens resultat 20152018 (19RGK420)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Södra regionvårdsnämndens förslag till
disponering av överskott för åren 2015-2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt
ekonomiskt resultat för åren 2015-2018. Med anledning av detta har
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Södra regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som finansieras av
ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är intecknade
genom tagna beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut angående disponering av Södra
Regionvårdsnämndens resultat 2015-2018,
 Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde, 2019-0503
 Förslag till användning och fördelning av Södra
Regionvårdsnämndens budgetöverskott 2015-2018
 §192 RSAU Disponering av Södra regionvårdsnämndens resultat
2015-2018

16 Södra regionvårdsnämndens samarbete
för bättre vård - rapport (19RGK420)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i rapporten ”Samarbete
minska användandet av inhyrd personal”.
Sammanfattning

En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos
respektive huvudman i Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter
till gemensamma åtgärder för att minska användandet av inhyrd
personal. Södra regionvårdsnämnden har § 15/19 beslutat
rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa
intentionerna i bifogad rapport innebärande att respektive huvudman:




Ser till att möjligheten till utlåning av personal mellan
huvudmännen görs känd i verksamheten.
Ser till att ansökningar om tjänstledighet för att arbeta som
hyrläkare eller i bemanningsbolag i någon av nämndens övriga
huvudmäns verksamhet prövas ytterst restriktivt.
Säkerställer att det finns adekvata bestämmelser och rutiner för
prövning av bisyssla och att dessa är kända och tillämpas.
Bestämmelser och tillämpning ska innebära följande:
-Årlig inventering av bisysslor
- Möjlighet att ompröva redan godkända bisysslor minst en gång
per år
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- Prövning av bisyssla görs en chefsnivå över verksamhetschef, efter
beredning.
- Krav på medarbetare att lämna uppgifter om bisysslans innehåll,
omfattning och förläggning.
- Definition av arbetshindrande bisyssla.
- Ytterst restriktiv prövning av bisysslor som innebär arbete som
hyrläkare eller i bemanningsföretag i verksamhet hos någon av
nämndens huvudmän.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut Samarbete för bättre vård - rapport
Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Rapport Samarbete minska användandet av inhyrd personal
§193 RSAU Södra regionvårdsnämndens samarbete för bättre vård rapport

17 Ansökan om bidrag till Kronobergs läns
frikyrkoråd 2019 (18RGK343)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000
kronor för 2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar för 2019.
Sammanfattning

Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag
för 2019 om 80 00 kronor. Frikyrkorådet fungerar som ekumenisk
huvudman för den sjukhuspastorstjänst som ingår i Sjukhuskyrkans
personalteam tillsammans med Svenska Kyrkans personal. Region
Kronoberg har i flera decennier beviljat ansökan om bidrag för
verksamheten, eftersom den utgör en viktig funktion för såväl patienter,
anhöriga och personal.
Regionstyrelsen föreslås bevilja Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om
75 000 kronor för 2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till
ideella organisationer och föreningar för 2019.
Det noteras av organisationen samt bidragsformerna för den andliga
vården i Region Kronoberg kommer att ses över i samband med
byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd
2019
 Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd för år 2019.
 Komplettering till ansökan om bidrag
 §194 RSAU Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd 2019

18 GAS 2020 – rapportering av förarbete av
Kulturparken Småland AB (18RGK466)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i mars 2018 att ta ansvar för att inleda ett
förarbete inför en eventuell konferens i Glasriket 2020 och avsatte 830
000 kronor för ändamålet. Kulturparken Småland AB har haft uppdraget
att genomföra detta förarbete för konferensen, som en första fas inför
genomförandet i maj 2020.
Förarbetet har letts av processledare på Kulturparken Småland och har
bland annat inneburit kontakt- och informationsarbete, såväl nationellt,
regionalt som internationellt. Regionstyrelsen har vid två tillfällen, i
september 2018 och januari 2019, informerats om genomfört arbete och
planeringen framåt. Projektledningen har haft kontinuerliga kontakter
med GAS-organisationen i USA och genomfört besök på 2018 och 2019
års GAS-konferenser. Representanter för GAS-organisationen har vid
två tillfällen besökt regionen.
Kulturparken Småland avslutade uppdraget i juni 2019, i enlighet med
det uppdrag som gavs med utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om
finansiering av förarbetet (2018-03-23 §40), och överlämnar härmed en
redovisning av uppdraget i bilagd rapport.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - slutrapport förarbete GAS
 Beslutsunderlag GAS KPS rapportering
 Reviderad GAS slutrapport inklusive bilagor
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 §195 RSAU Glass Art Society 2020 – rapportering av förarbete av
Kulturparken Småland AB

19 Arbetsmodell för den politiska
styrgruppen för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens
roll, befogenheter och arbetsmodell.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 93/19 styrande planeringsprinciper,
övergripande projektorganisation, samt preliminär tidplan för nytt
sjukhus i Växjö. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk
styrgrupp för projektet.
Regionstyrelsen beslutade § 145/19 att uppdra åt regiondirektören att till
regionstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med förslag på den
politiska styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter. I
beslutsunderlag ”Arbetsmodell för den politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö” beskrivs den politiska styrgruppens
roll, befogenheter och arbetsmodell.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - arbetsmodell för den politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö
 Beslutsunderlag Den politiska styrgruppens roll och mandat
 §145 RS Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till beslut om styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt tidplan
för nytt sjukhus
 §196 RSAU Arbetsmodell för den politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö
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20 Modell för medicinsk uppföljning
vårdval primärvård (19RGK1316)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval
Primärvård Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer – ”Basmodell
för uppföljning av vårdval primärvård samt Modell för fördjupad
uppföljning”.
Sammanfattning

I begreppet kvalitetssäkrad välfärd ingår att säkerställa att vården bedrivs
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt patientsäkert och
kostnadseffektivt, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av
privat utförare. I kommunallagen (2017:725), framgår följande i 10 kap 8
§: ”När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats
över till en privat utförare, ska kommunen eller landstinget kontrollera
och följa upp verksamheten.”
Landstingsstyrelsen beslutade § 172/11 att sex vårdcentraler per år inom
Vårdval Primärvård Kronoberg ska följas upp i enlighet med
Fördjupande medicinska granskningar. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer för hur denna typ av
uppföljningar och med anledning av detta föreslås regionstyrelsen
besluta att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval Primärvård
Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendationer – ”Basmodell för
uppföljning av vårdval primärvård samt Modell för fördjupad
uppföljning”.
Uppföljningarna utförs av Kundvalsenheten.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Modell för medicinsk uppföljning vårdval
primärvård
 Basmodell för uppföljning av primärvård
 Modell för fördjupad uppföljning - kontroll av utförare inom hälsooch sjukvård
 LS § 172/11 Uppföljning av Vårdval Kronoberg
 §197 RSAU Modell för medicinsk uppföljning vårdval primärvård
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21 Höjning av momskompensation privata
vårdcentraler (19RGK219)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att
ansöka om momskompensation till maximalt 4 procent från och med
verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg kompenseras för ingående moms i den icke
momspliktiga verksamheten genom kommunmomssystemet. Syftet med
momsersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad för
kommuner och landsting samt också att eliminera för momsens
konkurrenssnedvridande effekter gentemot privata entreprenörer inom
momsfri verksamhet, då dessa inte får lyfta ingående moms.
Med syfte att skapa likartade finansiella förutsättningar och
konkurrensneutralitet utgår 2 procent momskompensation till privata
vårdcentraler i vårdval Kronoberg. I de fall kostnaderna för moms inom
vårdvalets grunduppdrag/tilläggsuppdrag överstiger 2 procent har
privata vårdcentraler haft möjlighet att hos Region Kronoberg ansöka
om ytterligare momskompensation upp till maximalt 3 procent.
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018,
mål 7270-17, momsbeläggs kostnaden för inhyrd vårdpersonal med 25
procent. Skatteverket har för domen tillämpat en övergångsperiod fram
till och med 1 juli 2019. Tidigare har kostnaden för inhyrd vårdpersonal
varit momsbefriad eftersom det har räknats som vård. I och med dom
från Högsta förvaltningsdomstolenen i juni anses kostnader för inhyrd
vårdpersonal utgöra en tjänst och ska därmed momsbeläggas med 25 %.
Privata vårdcentraler saknar rätten att dra av moms vilket kan föranleda
fördyrade kostnader.
Region Kronobergs kostnad för momskompensation var år 2018 7,3
mnkr. Hade alla privata vårdcentraler ansökt upp till 3 procent hade
kostnaden år 2018 varit 9,4 mnkr. Om maxgränsen istället varit 4
procent hade maxkostnaden för år 2018 varit 12,5 mnkr.
Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolens dom kan föranleda
ökade kostnader för privata vårdcentraler föreslås regionstyrelsen besluta
att öka maxgränsen för möjlighet att ansöka om momskompensation
från 3 % till 4 % från och med verksamhetsåret 2019.
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De ekonomiska konsekvenserna av förslaget för Region Kronoberg
innebär uppskattade ökade kostnader motsvarande 3-5 mnkr. Medel
anslås ur regionstyrelsens budget för vårdvalet 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Momskompensation privata vårdcentraler
 §198 RSAU Momskompensation privata vårdcentraler

22 Mottagande av försäkringsförmåner från
livsförsäkringspolicy 2014PTF811925
(19RGK931)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Anestesikliniken i Växjö som förmånstagare till
livförsäkringspolicy 204PTF811925 och att utbetalningen tillfaller dem.
2. Godkänna att Credit Suisse Life (Bermuda) LTD gör en
engångsutbetalning av det totala utestående beloppet istället för det
kontraktsmässigt förutbestämda utbetalningsdatumet den 31 december
2023.
3. Uppdra åt firmatecknarna att underteckna bifogade handlingar.
Sammanfattning

I december 2017 meddelade Credit Suisse Life (Bermuda) LTD att
Anestesikliniken i Växjö var betecknad som mottagare vid dödsfall av en
hos bolaget tecknad livförsäkringspolicy "Life Portfolio International,
Policy Number 111PTF811925".
Den avlidne försäkringstagaren definierade i mottagarutnämningen att
Anestesikliniken Växjö skulle få utbetalningar vartannat år uppgående till
3 % av de försäkringsförmåner som nu uppgår till cirka EUR 552 500.
Dessa utbetalningar hade ett kontraktsmässigt förutbestämt
utbetalningsdatum fastställt till den 31 oktober 2023. På grund av att
Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd för närvarande är under likvidation
avser bolaget att göra en engångsbetalning av det totala utestående
beloppet.
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Under år 2018/2019 har det gjorts undersökningar och kommunikation
har föregått med Credit Suisse rörande formuleringar i avtalet kopplat till
ändringen att det istället ska göras en engångsbetalning till
Anestesikliniken i Växjö.
Utöver att gåvan ska tillfalla Anestesikliniken i Växjö är den efter vad vi
har kunskap om inte förknippad med några andra villkor.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen
fatta beslut om mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925
 §135 RSAU Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925

23 Åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling - uppdrag (19RGK1444)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit regionstyrelsen lämna
följande förslag till beslut till regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna föreslagna åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling.
2. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till regionstyrelsen en gång i
kvartalet.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar ett negativt balanskravsresultat på minus 3
miljoner kronor för första kvartalet 2019. Helårsprognosen för 2019
visar ett nollresultat, vilket är 84 miljoner kronor sämre än budget.
Helårsprognosen visar resultat utan tillkommande statsbidrag.
Regionfullmäktige beslutade § 74/19 att uppdra till regionstyrelsens
ordförande att till regionfullmäktige i september återkomma med en
åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Förslag till åtgärder
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling, krävs både kort- och
långsiktiga åtgärder. Verksamheterna inom hälso- och sjukvården
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genomför olika åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. I det korta
perspektivet får åtgärderna inte tillräcklig effekt under 2019 och 2020,
varför det krävs därför ytterligare åtgärder.
Under 2019 krävs ännu tydligare styrning och stram hushållning av
tillgängliga resurser. Region Kronoberg måste prioritera åtgärder som
antingen frigör tid eller sänker kostnader.
För att klara en ekonomi i balans under 2020 krävs ett antal åtgärder
utöver befintliga åtgärdsplaner inom respektive verksamhet. Nedan
beskrivs de föreslagna åtgärderna:
Åtgärder


Effektivare upphandling av alla varor och tjänster.



Lägre kostnader för konsulter, material och
förbrukningsinventarier.



Anställningsprövning vid vakanser av administrativ personal.



Minska administration.



Tydlig uppföljning av budgeterade tjänster.



Tydlig utfasning av hyrpersonal.



Åtgärder för effektivare bemanning.



Minska vårdrelaterade infektioner.



Vårdplatsöversyn inom psykiatri- och sjukhusvård.



Minska mångbesökare inom sjukhusvården.



Ta bort ej nödvändiga medicinska provtagningar.



Minska läkemedelskostnader (kassation, utskrivning m m).



Ökad takt i utredningar och genomförandet av digitala
hjälpmedel (triagering, hemmonitorering, taligenkänning m m).

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 199/19 att uppdra åt
regiondirektören att till regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i
september återkomma med en ekonomisk redogörelse för åtgärderna för
en långsiktig hållbar utveckling.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Åtgärdsplan för förväntat underskott i Region
Kronoberg
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 § 74 RF Region Kronobergs delårsrapport mars 2019
 §199 RSAU Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling - uppdrag

24 Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala
vårdtjänster i primärvården m.m.
(19RGK1186)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner av Sveriges Kommuner och Landstings
föreslagna rekommendationer daterade den 14 juni 2019.
Rekommendationerna tillämpas senast från och med den 1 oktober
2019.
Sammanfattning

Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla
hälso- och sjukvård med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster
är en nödvändig och naturlig del av dagens och morgondagens
vårdutbud då de, rätt använda, är kraftfulla verktyg för att möta många
av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. En fortsatt bred
utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar har stora
möjligheter att göra vården både bättre och mer tillgänglig för patienter
och samtidigt effektivare för samhället. Samtidigt är det, för såväl
regioner som huvudmän för hälso- och sjukvården, viktigt att skapa
förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras
i det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är
långsiktigt hållbart och som värnar principerna om en god vård som ges
efter behov, är kostnadseffektiv och som systematiskt kvalitetssäkras och
utvecklas.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) styrelse fattade vid
sammanträde den 14 juni 2019 beslut om rekommendationer om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m. SKLs styrelse rekommenderar regionerna att tillämpa
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården. Denna rekommendation ersätter tidigare rekommendation
från maj 2017.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut avgift digitala vårdtjänster

Kallelse

 Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) - Rekommendation om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m.
 §200 RSAU Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m.

25 Ryssbygymnasiet AB – ny
bolagsordning (19RGK452)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande
vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet
AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne
Industrier AB bolaget Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka
utbudet av utbildning med utbildning på gymnasial nivå inom fordon
och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att
Skolinspektionen behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där
det framgår att Ryssbygymnasiet AB får bedriva fordon- och
transportprogrammet i sin verksamhet. En extra bolagsstämma utlystes
den 5 augusti där Region Kronoberg representerades av regionstyrelsens
förste vice ordförande. Stämman beslöt godkänna ny bolagsordning för
Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner
av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny
bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
 Bolagsordning Ryssbygymnasiet AB
 §201 RSAU Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning

Kallelse

26 Södra regionvårdsnämndens
årsredovisning och revisionsberättelse
2018 (19RGK420)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan
inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra
sjukvårdsregionen
(Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region
Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande
överlämna Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i
Södra sjukvårdsregionen.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut årsredovisning Södra regionvårdsnämnden 2018
Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
§202 RSAU Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018
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27 Svar på motion – Förbättra
möjligheterna att anställa fler människor
med funktionsnedsättning (19RGK539)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias
Sjöberg (V) och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg intensifierar sitt arbete med att göra det möjligt för
organisationen att anställa fler människor med funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom
området alla människors lika värde, mångfald och inkludering. Region
Kronoberg är i slutfasen av ett pågående arbete med att ta fram ett
hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska visa hur Region
Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till
målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa
förbättrade förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med
funktionsnedsättning föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
 §37 RSPU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 §203 RSAU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
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28 Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9
per 1000 invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet.
Att få lämna blod på betald arbetstid sänder en viktig signal om att
blodgivning är samhällsviktigt och underlättar för fler att ge blod. Idag
finns inte den möjligheten för alla medarbetare. Region Kronoberg kan
genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att fatta
liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge
blod på arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen
riktlinje kring möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod
under arbetstid. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge
regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram en
regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg
 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
 §38 RSPU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg
 §204 RSAU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg

Kallelse

29 Svar på motion – Motion om
primärvården (19RGK691)
Förslag till beslut

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

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i
samverkan med allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet
och kompetens ska öka inom primärvården och att metoden prövas på
en vårdcentral, gärna med hög personalomsättning. Som delar i metoden
kan ingå att ett listningstak på 1 000 patienter/läkare prövas samt att
gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där
kompetenta läkare kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar
förutsättningar för färre patientbesök på akuten och ett minskat behov
av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå
regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag






Svar på motion om primärvården
§87 HSN Svar på motion om primärvården
Motion om primärvården
§205 RSAU Svar på motion – Motion om primärvården

30 Anmälningsärenden
Anmälningar

• Cirkulär 19:24 - Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod |

Kallelse

• Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde
Hälso- och sjukvård | Viktig information från SKL, cirkulär 19:28
• Cirkulär: 19:27 - Kammarrättens dom 7173-18 om
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov
• Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 | Viktig information
från SKL (cirkulär 19:29)
• Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) -Rekommendation om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m.
• Meddelande nr 10/2019 - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om En investering för
utvecklande förutsättningar för vårdens medarbetare
• Meddelande nr 11/2019 - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om God och nära vård
En omställning av hälso och sjukvården med fokus på primärvården.
• Meddelande nr 12/2019 - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i
cancervården.
• Meddelande nr 13/2019 - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om ny, uppdaterad kömiljard
2019
• Cirkulär 19:32 SKL och Sobona - Överenskommelse om
Krislägesavtal
• Cirkulär 19:31 - Regelverk och ränta för RIPS
• 19RGK1201-1 Förbundsavgift år 2020till Sveriges Kommuner och
Landsting
• 19RGK1206-1 Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
• 19RGK1270-1 Öppet brev - HR-frågor angående sjukvården
• 19RGK1305-1 Rapport-Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför
kris, höjd beredskap och krig. RLM
• Cirkulär 19:33 - Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet,
MBL - utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal
och vid rättstvister, 1 augusti 2019
• Cirkulär 19:34 - Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning
vid uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020

Kallelse

31 Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut

 19RGK18-14 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 14/2019
 19RGK18-15 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 15/2019
 19RGK20-41 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41/2019
 19RGK20-42 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 42/2019
 19RGK20-43 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 43/2019
 19RGK20-44 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 44/2019
 19RGK20-45 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 45/2019
 19RGK20-46 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 46/2019
 19RGK20-48 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 48/2019
 19RGK20-47 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 47/2019
 19RGK12-9 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 9/2019
 19RGK31-5 Delegationsbeslut nr 5/2019 - Chef inom respektive
enhet
 19RGK31-6 Delegationsbeslut nr 6/2019 - Chef inom respektive
enhet
 19RGK14-4 Kanslidirektörsbeslut nr 3/2019
 19RGK14-3 Kanslidirektörsbeslut nr 4/2019
 19RGK27-15 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 15/2019
 19RGK27-16 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 16/2019
 19RGK27-17 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 17/2019
 19RGK27-18 Verksamhetschef/vårdstöd delegationsbeslut nr
18/2019
 19RGK12-10 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 10/2019
 19RGK19-15 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2019
 19RGK24-9 Regionjuristens delegationsbeslut nr 9/2019
 19RGK19-16 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2019
 19RGK19-17 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2019
 19RGK19-18 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2019
 19RGK19-19 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2019
 19RGK20-49 Upphandlingschefsbeslut nr 49/2019
 19RGK20-50 Upphandlingschefsbeslut nr 50/2019
 19RGK20-51 Upphandlingschefsbeslut nr 51/2019
 19RGK20-52 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 52/2019.
Bemanningstjänst hyrläkare

Kallelse

• 19RGK20-53 Upphandlingschefens delegationsbeslutNr 53/2019.
Utredning och kartläggning av förvärv av bolag - mark
• 19RGK22-5 Planeringschefens delegationsbeslut
nr 4/2019
• 19RGK21-10 Fastighetschefens delegationsbeslutnr 6/2019:
Investeringar enligt fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2019
• 19RGK31-7 Delegationsbeslut nr 7/2019 - Chef inom respektive
enhet
• 19RGK32-6 Nr 6 Brådskande beslut
• 19RGK19-20 Förhandlingschefens delegationsbeslutnr 20/2019
• 19RGK14-5 Kanslidirektörsbeslut nr 5/2019
• 19RGK27-19 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut
nr
19/2019
• 19RGK18-16 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 16/2019
• 19RGK18-17 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 17/2019
• 19RGK18-18 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 18/2019
• 19RGK18-19 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 19/2019
• 18RGK19-22 Ekonomidirektörens delegationsbeslut
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Regionstyrelsen

Inriktningsbeslut för Region Kronobergs internationella
samarbeten

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer följande inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbeten:





Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en
handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts. Utifrån denna
föreslås regionstyrelsen fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget framgår
sammanfattningsvis att:





Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet

Sammanfattning av Region Kronobergs internationella samarbeten
Region Kronoberg har idag samarbete med följande parter:
 Småland-Blekinge-Halland South Sweden - regionens förlängda arm i
Bryssel
 Euroregion Baltic, ERB – samarbetsnätverk
 EU-program – ett finansieringsverktyg
 Energy Cities – samarbetsnätverk
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Suzhou, Kina – ett vänortssamarbete

Förslag till inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbete
Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS)

SBHSS är Region Kronobergs förlängda arm i Bryssel med kontor på plats som
samordnar samarbetet. Ägarna har nyss undertecknat ett nytt samarbetsavtal som
anger samarbetsformer och övergripande prioriteringar för 2019 – 2022. Förslaget
är att samarbetet vidare utvecklar länsspecifika dokument och fortsätter stärka
kopplingar till specifika mål inom regionala utvecklingsstrategier.
Euroregion Baltic (ERB)

ERB är en politisk och geografiskt förankrad plattform för regionalt samarbete i
södra Östersjöområdet. Liksom SBHSS har ERB ett kontor som samordnar
samarbetet. År 2018 inledde Region Kronoberg dialog med länets kommuner för
att involvera dem i ERB:s samarbete. Förslaget är att samarbetet fortsätts samt att
Region Kronoberg går vidare med dialogen med kommuner i länet.
EU-program (finansieringsverktyg)

EU-program är ett finansieringsverktyg kopplat till det europeiska territoriella
samarbetet. Då Region Kronobergs åtaganden kopplade till de tre Interregprogrammen fortlöper under hela perioden 2014-2020 kommer Region Kronoberg
därmed behöva fortsatt erbjuda rådgivning och coaching i projektutveckling till
interna och externa aktörer i länet. Förslaget är att Region Kronoberg tar upp
diskussion kring eventuella geografiändringar inför den nya
programmeringsperioden 2021 – 2027.
Energy Cities – samarbetsnätverk

Energy Cities är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för lokala
myndigheter som arbetar för hållbara energilösningar. Sedan den tidigare analysen
2017 har samarbetet inte gjort någon framgång i att uppfylla de kriterier för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Förslaget är att
ny tjänstestödstruktur byggs för att göra Energy Cities till ett funktionellt verktyg
för internationell benchmarking och lärande.
Suzhou, Kina

Samverkan med Suzhou är ett vänortssamarbete där städerna är politiska och
strategiska samarbetspartners. Vänortsrelationen har hittills prioriterats som
nätverk med stor praktisk och politisk betydelse för arbetet som genomförs av
Smålands Shanghaikontor. 1 april 2018 hanteras Region Kronobergs
Kinasamarbetet och Shanghaikontoret av ALMI Företagspartner Kronobergs län.
Under 2018/2019 år har inga utbytesaktiviteter mellan Region Kronoberg och
Suzhou rapporterats i förhållande till de områdena som påpekas i samarbetsavtalet.
Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur samarbetet.
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Handlingsplan för internationella arbetet

Regionstyrelsens handlingsplan för det internationella arbetet är en årlig inriktning
för det internationella arbetet. Handlingsplanen baseras på Region Kronobergs
internationella strategi och beslutas av regionstyrelsen under hösten.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Översyn Region Kronobergs internationella samarbete
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Sammanfattning
2017 gjordes en fördjupad analys som gav en detaljerad bild på hur dåvarande
internationella samarbeten uppfyller de kriterier som Region Kronobergs internationella
strategi anger. Analysen presenterades vid gruppledarträff för samtliga partier och
regionstyrelsen fastställde inriktning för Region Kronobergs internationella samarbete. I
enlighet med inriktningen trädde Region Kronoberg ut ur samarbetet med Sydafrika och
AER (Association of European Regions). Beslutet innebar också att Region Kronoberg
initierade dialog med kommunerna i länet för att involvera dem bättre i samarbetet inom
ERB (Euroregion Baltic).
Denna översyn beskriver fem befintliga samarbeten som både regionstyrelsen och regional
utvecklingsnämnden har ansvar för. Huvudinformation presenteras angående syftet med
Region Kronobergs deltagande samt personella och ekonomiska resurser avsatt för varje
samarbete (diagram 1).
Översynen definierar samverkansmodell enligt internationaliseringstrappan som beskrivs i
Region Kronobergs internationella strategi (diagram 2). Dessutom berättar översynen om
hur de samarbetena har presterat under 2018/2019. Slutligen formuleras
rekommendationer i syfte att förbättra kopplingar koppling till ordinarie verksamhetsplan
och effektivisera samarbetena. Därutöver föreslår denna översyn en process för
framtagning av en handlingsplan för det övergripande internationellt arbete. Förslaget
innebär att planering av internationella aktiviteter inom Region Kronobergs befintliga
samverkan sker i en samordnad process och att regionstyrelse tar mer strategisk roll i
processen.
Samarbetena som analyseras i denna översyn är:
•

Småland-Blekinge-Halland South Sweden - regionens förlängda arm i Bryssel:
2019 har medlemsorganisationerna inom Småland Blekinge Halland South
Sweden undertecknat samarbetsavtal för 2019 – 2022. Region Kronoberg har
genom avtalet förlängts samarbete. Denna översyn rekommenderar vidare arbete
för att förbättra målsättnings- och uppföljningsprocesser kring länsspecifika
dokument.

•

Euroregion Baltic, ERB - samarbetsnätverk:
Ett antal aktiviteter har genomförts enligt regionstyrelsens beslut att flera
kommuner i länet behöver involveras i samverkan inom Euroregion Baltic.
Förslaget är att detta samarbete fortsätts samt att Region Kronoberg går vidare
med dialogen med kommuner i länet.

•

EU-program – ett finansieringsverktyg:
Då Region Kronoberg åtaganden kopplade till tre Interreg-programmen fortlöper
under hela perioden 2014-2020 kommer Region Kronoberg därmed behöva
fortsatt erbjuda rådgivning kring finansiering och coaching i projektutveckling till
interna och externa aktörer i länet. Översynen föreslår att under hösten 2019
Region Kronoberg tar upp diskussion kring eventuella geografiändringar inför den
nya programmeringsperioden 2021 – 2027.
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•

Energy Cities – samarbetsnätverk:
Samarbetet inom Energy Cities uppfyller de kriterier för samarbeten som Region
Kronobergs internationella strategi anger bara till viss grad. Trotts att det finns
formulerat mål för Region Kronobergs deltagande i Energy Cities, är kopplingen
till ordinarie verksamhetsplan mycket svag. Denna översyn föreslår att en ny
tjänstestödstruktur byggs inom miljö- eller hållbar tillväxtenheten på regional
utvecklingsavdelningen för att göra Energy Cities till ett funktionellt verktyg för
internationell benchmarking och lärande inom områdena energi och klimat.

•

Suzhou, Kina – ett vänortssamarbete:
Tjänstemannabedömningen är att Region Kronoberg ska träda ur
vänortssamarbetet med Suzhou, Kina. Vänortsrelationen fortsätter visa stora
brister i uppfyllelse av den internationella strategins kriterier. En annan anledning
är att Shanghaikontoret som utgör den största delen av Region Kronobergs
Kinasamarbete hanteras framöver utav ALMI Företagspartner.
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Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS)
Småland-Blekinge-Halland South Sweden är ett samarbete mellan regioner och lärosäten.
Följande organisationer var med i samarbetet under 2018/2019: Region Blekinge, Region
Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Region Halland,
Linnéuniversitetet och Jönköping University. Blekinge Tekniska Högskola var medlem
fram till och med juni 2018. Med tanke på internationaliseringstrappan som beskrivs i
Region Kronobergs internationella strategi är SBHSS en medlemsorganisation/nätverk
med samverkan, påverkan och erfarenhetsutbyte som huvuduppgifter.
Syftet med ägarnas samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen
Småland-Blekinge-Halland. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas
verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska unionen och underlätta samverkan
mellan parterna. Syfte, samarbetsformer och övergripande prioriteringar utvecklas i den 4åriga verksamhetsplanen. Nyss undertecknat samarbetsavtal mellan ägarna gäller åren 2019
– 2022 och definierar följande huvuduppgifter för regionernas gemensamma
representationskontor i Bryssel: intressebevakning, påverkansarbete, service till
medlemmarna, kontaktskapande, kunskapshöjande och marknadsföring.
Region Kronoberg deltar i samarbetet på politisk nivå genom styrgruppen där
organisationen representeras av tre ordinarie ledamöter Bo Frank (M), Sven Sunesson (C)
och Henrietta Serrate (S). Näst under styrgruppen finns chefsgruppen där
medlemsorganisationerna har med representanter på hög tjänstemannanivå. Från Region
Kronobergs sida är chefsgruppen bemannad med Christel Gustafsson, regional
utvecklingsdirektör. En mellanhand mellan chefsgrupp och hemmaorganisation samt
kontoret i Bryssel och hemmaorganisation men även de olika medlemsorganisationerna
emellan är kontaktpersonsgruppen. I denna sitter två representanter från Region
Kronoberg på lägre tjänstemannanivå.
Tjänstestödet omfattar 10 % av en heltidstjänst. Årliga kostnader uppskattas till 725 000
kronor. Det täcker 550 000 i medlemsavgift, 75 000 i arbete, 50 000 i resor och 50 000 i
arvode. Medlemsavgift täcker kostnader relaterade till kontoret i Bryssel såsom personal
och lokal.
Uppföljning

För att kunna konkretisera och effektivisera samarbetet lägger Region Kronoberg ett
länsspecifikt dokument fram inför varje nytt verksamhetsår. Dokumenten definierar vilka
områden som prioriteras, vem i hemmaorganisationen som har ansvar för att driva detta
arbete samt vilket stöd man önskar från Brysselkontoret. Under verksamhetsåret 2018
prioriteras följande områden: cirkulär ekonomi, digitalisering, kompetens, kultur samt
service i landsbygder. Inom samarbetet har det också formerats en arbetsgrupp inom
uppdraget EU nära vård där representanter från alla SBHSS regioner ingår.
Cirkulär ekonomi
Projektet CRKKL - Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län har beviljats medel av
regionalfonden och påbörjats med syfte att bidra till omställning till en cirkulär ekonomi.
CRKKL är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län och LNU.
Genom TRIS-projektet medfinansierat inom Interreg Europe har ERFA-träffar
genomförts med aktörer från regioner ute i Europa med fokus på industriell symbios (en
del av cirkulär ekonomi) och hur man från regionalt håll tänker långsiktigt och strategiskt
kring omställning till en cirkulär ekonomi.
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Digitalisering kopplat till den nya nära vården
Arbetsprocessen kring hälsa har under året tagit form. Ett uppdrag för arbetsgrupp gällande
gemensam kunskapsutveckling i nära vård/primärvård har tagits fram. Området
arbetsgruppen vill sätta fokus på är kroniska patientprocesser där såväl prevention som
rehabiliteringsinsatser ingår. Målet är att bidra till att nära vård kan utvecklas på hemmaplan
genom samlärande och genom att utbyta erfarenheter med aktörer i andra europeiska
regioner. Digitalisering är ett viktigt perspektiv i framtidens vård. SBHSS har fördjupat
spaning och kompetens runt ämnesområdet.
Hälsouppdrag
Sedan 2017 har man satsat på ett strategiskt arbete med hälsofrågor ur ett internationellt
perspektiv och presenterat samarbetsmöjligheter med andra europeiska regioner. 22–24
oktober 2018 hölls ett besök och erfarenhetsutbyte hos innovationsplattformen GEEF i
Leeuwarden med representanter från bl.a. Region Kronoberg. Huvudsakliga lärdomar från
studiebesöket var hur man i Leeuwarden samarbetar i kvadrupel-helixkonstellationer för
att med samhällets utmaningar som utgångspunkt möta medborgarnas behov och med
detta utveckla regionen attraktionsförmåga. I juni 2019 besökte en grupp från
Nederländerna Småland för workshop kring möjliga samarbetsområden, samt studiebesök.
Programmet ägde rum på olika platser i Kalmar, Jönköping och Kronoberg.
Kultur
2018 var det europeiska kulturarvsåret. Muntligt berättande är en del av det immateriella
kulturarvet och en satsning på internationell nivå. Den 29 november 2018 utnämnde
Unesco Sagobygden i Ljungby, Alvesta och Älmhult till Sveriges första goda exempel på
arbete med immateriella kulturarv. Så blev verksamheten den 18e verksamheten i världen i
registret och den enda som arbetar med muntligt berättande.
20 september 2018 hölls i Bryssel ERRIN:s seminarium om kulturturism ”Experience
Economy: A Personalised and Sustainable Approach towards Cultural Heritage”.
Utvecklingen av kulturturism bidrar till en ny form av turism, och även hur man hanterar
det. Kulturturism har varit extra aktuellt i Europa på grund av kulturarvsåret. Fokus under
seminariet var därmed riktat mot hur man kan utveckla kulturturism för att öka potentialen
för regionala och lokala kulturarv.
Service i landsbygder
Under början av 2018 avslutades det serviceprojekt som påbörjades hösten 2016. Under
projektet initierades utvecklingen av ett webbaserat verktyg till stöd för serviceutveckling i
landsbygder, vilket har fortsatt utvecklas efter projektets formella slut. Region Skåne driver
idag ett liknande projekt, och har planer på att skapa ett liknande verktyg. Dialog pågår nu
för att bredda och dela på den lösning som Region Kronoberg har påbörjat, för att på så
sätt skapa bättre tyngd och spridning. Verktyget har väckt stort intresse i hela Sverige.
Under våren 2018 genomfördes det sista mötet för Smart Villages första etapp.
Arbetsgruppen kommer att fortsätta med nytt fokus under 2018 och 2019, men Region
Kronoberg lämnar över rollen som Sveriges representant till Magnus Nilsson vid
Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket.
Europaforum 2018
Den 9 maj 2018 samlades 135 personer på Rådmannen i Alvesta för att delta i Europaforum
Småland Blekinge Halland, där Kronoberg stod för värdskapet. Europaforum samlar
regionala och lokala aktörer och fungerar som ett forum för diskussioner gällande den
europeiska arenans utmaningar och möjligheter för Småland-Blekige-Halland. Ämnen som
diskuterades under dagen var bland annat hur företag påverkas av förändringarna inom
EU, hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av det europeiska samarbetet och vilken
roll Småland Blekinge Halland har i Europa.
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Omvärldsbevakning och påverkansarbete
2018/2019 har mycket fokus legat på politiskt påverkansarbete, internationalisering och
kunskapsutbyte. Mycket av det pågående påverkansarbete gäller EU-kommissionens
förslag om finansiering och programstrukturer i EU:s kommande långtids-budget. EUmedel står för mer än 60 % av det regionala utvecklingskapitalet i länet, regionens
deltagande i EU-finansierade program är därför är en strategisk fråga för Region
Kronoberg.
September 2018 togs ett gemensamt yttrande fram gällande Kommissionens förslag till
Europaparlamentet och rådets nio nya förordningar kring bland annat Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden + och Europeiskt territoriellt
samarbete (Interreg). Yttrandet gäller NUTS2 området Småland och Öarna d.v.s. Gotland,
Jönköping, Kalmar och Kronoberg och samordnades av Region Jönköpings län. Region
Blekinge och Region Halland yttrade sig inom sina egna NUTS2 geografier.
Slutsats

2019 har medlemsorganisationer beslutat att fortsätta sitt samarbete kring ett gemensamt
representationskontor i Bryssel under namnet Småland Blekinge Halland South Sweden.
Därför ger denna översyn inget förslag gällande eventuell fortsättning eller utträde. Istället
rekommenderar översynen att man på ett bättre sätt använder SBHSS:s gemensamma
resurser i Bryssel samt på ett mer effektivt sätt förankrar samarbetet på hemmaplan.
Under 2019 har kontaktpersonsgruppen påbörjat diskutera hur arbetet kring länsspecifika
dokument kommer att se ut i framtiden. Målsättning och uppföljning ligger i fokus och
diskussioner rör några viktiga aspekter som man behöver beakta i processen, t.ex. tydligt
syfte med Brysselsaktiviteter, hur man stärker kopplingar till specifika mål inom regionala
utvecklingsstrategier, hur man tydliggör formuleringar och ser till att röd tråd finns i
dokumenten. Vidare i processen planeras en dialog med chefsgruppen som bör definiera
vilka ramar som gäller för målsättning i länsspecifika dokument.
Personalen på Brysselkontoret erbjuder stöd under skrivandet av kommande länsspecifika
dokument och vill vara mer involverade i hela processen. Det kommer att hjälpa tydliggöra
mål och skapa synergier med Brysselkontorets verksamhetsplan. Skrivandeprocessen
planeras mellan slutet av augusti och oktober.
På hemmaplan rekommenderas det att kommande länsspecifika dokument kopplas till
framtaganade av en handlingsplan för det övergripande internationellt samarbete som
klubbas av regionstyrelsen. Sådan lösning ger regionstyrelsen mer strategisk roll i planering
av internationellt samarbete på Region Kronoberg samt ger större flexibilitet i hur man kan
anpassa olika internationella verktyg efter behov. Processen beskrivs i kapitel: Handlingsplan
för det övergripande internationellt på sidan 12.
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Euroregion Baltic (ERB)
ERB är en plattform för regionalt samarbete i södra Östersjöområdet med nio
medlemsregioner från Danmark, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. Förutom Region
Kronoberg är svenska partners i ERB Region Blekinge, Region Kalmar län samt
Kommunförbundet Skåne som gick med i organisationen januari 2019. Med tanke på
internationaliseringstrappan som beskrivs i Region Kronobergs internationella strategi är
ERB en medlemsorganisation/nätverk med samverkan, påverkan och erfarenhetsutbyte
som huvuduppgifter.
Organisationens övergripande syfte är att förbättra livsvillkor för invånare, främja
gränsöverskridande kontakter mellan lokala samhällen samt att främja åtgärder för hållbar
utveckling. Arbetet utgår från ERB 2030 agenda som utgör organisationens långsiktiga
vision. I ERB 2030 agenda presenteras tre mål som är helt i linje med de tre specifika
prioriteringar i Region Kronobergs internationella strategi: internationell benchmarking
och lärande, extern finansiering och påverkansarbete.
Region Kronoberg deltar i samarbetet på politisk nivå genom ERB:s styrelse där
organisationen representeras av en ordinarie ledamot från majoriteten, Roland Gustbée
(M) och en ordinarie ledamot från oppositionen, Robert Olesen (S), en ersättare från
majoriteten, Britt-Louise Berndtsson (C) och en ersättare från oppositionen, Helen
Bengtsson (S).
Tjänstestödet omfattar 10 % av en heltidstjänst. Årliga kostnader uppskattas till 210 000
kronor. Det täcker 55 000 i medlemsavgift, 75 000 i arbete, 30 000 i resor och 50 000 i
arvode. Medlemsavgift täcker kostnader relaterade till kontoret i Polen såsom personal och
lokal.
Uppföljning

För att kunna konkretisera och effektivisera samarbetet inför varje nytt verksamhetsår tar
ERB:s styrelse beslut om en handlingsplan som prioriterar gemensamma utmaningar och
specificerar aktiviteter, ansvariga regioner och personer samt nödvändiga resurser. Under
verksamhetsåren 2018 prioriteras följande områden: medverkande i genomförande av
södra Östersjöprogrammet, aktivt deltagande i EU:s strategi för Östersjöregionen,
påverkansarbete kring EU:s sammanhållningspolitik, ungdomsfrågor, EU:s vattendirektiv,
besöksnäring, hållbara transporter och energieffektivisering.
Januari 2018 tog Region Kronoberg beslut att flera kommuner i länet behöver involveras i
ERB:s samarbete. En dialog påbörjades under mötet den 8 maj 2018 kopplat till ett
erfarenhetsutbytesmöte mellan internationella samordnare. Under mötet presenterades
ERB:s aktiviteter samt ambitioner för internationellt arbete hos de lokala aktörer som
deltog i träffen. Kontaktuppgifter byttes och en kommunikationskanal skapades.
Samarbetet inom Euroregion Baltic har blivit en ständig punkt under
erfarenhetsutbytesmöten mellan internationella samordnare, inklusive på den senast träffen
den 15 maj 2019.
Dialogen följdes upp med en enkät för att konkretisera medskick till ERB:s intressentanalys
och ger mer inspel under diskussioner kring organisationens långsiktiga samarbetsprogram.
Fyra kommuner i Kronoberg: Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö samt
Linnéuniversitet och Energikontor Sydost tog aktiv roll i dialogen. De prioriterade miljö
och klimat ändringar, utmaningar på arbetsmarknaden samt lokal och regional
konkurrenskraft som viktiga frågor där internationellt utbyte och samarbete kan skapa
mervärde. Alla dessa områden finns idag i ERB:s strategiska dokument och långsiktig
vision: ERB 2030 agenda. Det återstår att se om dessa eller nya aktörer kommer att
involvera sig i ERB samarbete och gemensamma projekt. Diskussioner kring nya
projektidéer ska börja hösten 2019.
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Under 2018 har en kontaktgrupp för internationella frågor skapats av 22 personer från alla
kommuner i länet, Almi Kronoberg, Energikontor Sydost och Linnéuniversitet som
regelbundet får information om pågående eller planerade aktiviteter. Exempel från senaste
två månader inkluderar inbjudan till en mobiliseringsworkshop med syfte att öka
deltagande i gränsöverskridande aktiviteter bland lokala och regionala aktörer i södra
Östersjöregionen som finansieras av ERB:s projekt Umbrella, inbjudan till Svenska
Institutets internationella ledarskapsprogram till de som jobbar med hållbarhetsfrågor och
FN:s globala mål och inbjudan ett brokarage evenemang mellan företag från Norden och
Polen där ERB och Europe Enterprise Network är medarrangörers.
Slutsats

Förslaget är att samarbetet fortsätts och Region Kronoberg arbetar vidare med att sprida
information om samverkansmöjligheter till andra aktörer i länet. Samtidigt är det viktig att
genom eget deltagande i ERB fortsätter Region Kronoberg stärka kopplingar till den egna
verksamheten.
ERB:s senaste projekt såsom CaSYPoT och Umbrella har förbättrat institutionell kapacitet
av lokala och regionala aktörer att genomföra gränsöverskridande aktiviteter och lagt
grunden till utveckling av nya projektidéer tillsammans med aktörer i Kronoberg. Samtliga
ansvariga för ERB bör fortsätta utvecklingsarbete med kommuner och andra intresserade
aktörer i länet och synka detta arbete med mobiliseringsinsatser som planeras av Region
Kronobergs projektkontor, i synnerhet med informationsaktiviteter kring Interregprogrammen, EU:s strukturfonder ERUF/ESF samt de regionala tillväxtmedlen (1:1
medel).
ERB deltar i viktiga Östersjöregionala nätverk, bl.a. i Regions and Sustainable
Development Goals, EU:s strategi för Östersjöregionen och Baltic Sea Labour Forum.
Småland-Blekinge-Hallands kontor i Bryssel och Brysselkontoren av ERB:s
medlemsregioner håller på att intensifiera samverkan för att förbättra förutsättningar för
ökad informations- och erfarenhetsutbyte, mer kraftfull omvärldsbevakning samt större
inflytande på den europeiska arenan. Som följd bör vi också på hemmaplan i högre grad
utnyttja synergier mellan ERB, Småland-Blekinge-Halland South Sweden, Interregprogram
och Energy Cities för att stärka internationaliseringskapacitet inom olika verksamheter på
Region Kronoberg.
Det rekommenderas att ERB:s handlingsplaner kopplas till framtaganade av Region
Kronobergs handlingsplan för det övergripande internationellt samarbete som klubbas av
regionstyrelsen. Sådan lösning ger regionstyrelsen mer strategisk roll i planering av
internationellt samarbete på Region Kronoberg samt ger större flexibilitet i hur man kan
anpassa olika internationella verktyg efter behov. Processen beskrivs i kapitel: Handlingsplan
för det övergripande internationellt på sidan 12.
Idag finns det inom ERB två officiella organ där Region Kronoberg inte har utsett sina
representanter: ungdomsstyrelse och vattengrupp. Under hösten 2019 bör samtliga
ansvariga för ERB på Region Kronoberg ta upp diskussion om en process som ska leda till
utseendet av regionala företrädare till de två organen.
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EU-program (finansieringsverktyg)
EU-program är egentligen inte ett internationellt samarbete per se utan ett
finansieringsverktyg kopplat till det europeiska territoriella samarbetet. Samverkansprojekt
inom dessa program syftar föra människor närmare varandra, bidra till att lösa
gemensamma problem, underlätta erfarenhetsutbyte och resursdelning samt uppmuntra
utvecklingen av strategier mot gemensamma mål. Region Kronoberg deltar i två
transnationella program, Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet samt i ett
gränsöverskridande program, Södra Östersjöprogrammet. Dessa program även kallas för
Interregprogram.
Det territoriella samarbetet är en viktig del i den europeiska integrationen och en
förutsättning för att vi ska kunna bygga ett gemensamt Europa. Huvudmålet är att främja
samarbetet mellan olika aktörer för att på så vis stimulera ekonomisk, social och kulturell
utveckling i den europeiska unionen. Målen som gäller för de tre Interreg-programmen där
Kronoberg deltar är bl.a. att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, stärka de
små och medelstora företagens konkurrenskraft, främja anpassningen till,
riskförebyggandet och hanteringen av klimatförändringar, bevara och beskydda miljön och
främja resurseffektivitet samt främja hållbar sysselsättning med hög kvalitet och stödja
arbetskraftens rörlighet.
Region Kronoberg representeras i Södra Östersjöprogrammets Subkommitté och
Övervakningskommitté på politisk nivå av Roland Gustbée (M) som ordinarie ledamot
med Robert Olesen (S) som ersättare.
I Nordsjöprogrammets Subkommitté representeras Region Kronoberg på politisk nivå av
Patrik Åkesson (KD), Tony Lundstedt (S) och Lena Wibroe (M) som ordinarie ledamöter
med Britt-Louise Berndtsson (C), Anne Karlsson (S) och Ingmar Swalander (M) som
ersättare. Kronoberg har inga representanter i Nordsjöprogrammets Styrkommitté.
Representanterna i Östersjöprogrammets svenska Subkommitté består av
tjänstemannapersoner. Kronoberg representeras av en samordnare som även agerar
regional kontaktnod för samtliga tre Interreg program.
Tjänstestödet omfattar 30 % av en heltidstjänst. Årliga kostnader uppskattas till 270 000
kronor. Det täcker 180 000 i arbete, 40 000 i resor och övriga kostnader som inte täcks av
Södra Östersjöprogrammet samt 50 000 i arvode.
Under verksamhetsåren 2019 prioriteras dialog på regional, nationell och europeisk nivå
om programmens utformning i den kommande programperioden samt vilken position
Region Kronoberg ska anta i detta arbete. På hemmaplan kommer man att hålla aktiviteter
för att öka synligheten av EUs Interreg program i Kronobergs län och stimulera nya
sökanden till de sista utlysningarna för perioden 2014-2020.
Uppföljning
Aktörer i Kronobergs län har deltagit i Interregprogram i varierande omfattning. Flesta
projekt har genomförts inom Södra Östersjöprogrammet; 14 projekt har genomförts av
partners i länet, bl.a. Växjö kommun, Energikontor Sydost, Linneuniversitetet, Reaktor
Sydost och Region Kronoberg.
Inom Östersjöprogrammet har 6 projekt genomförts av partners i länet, bl.a. Energikontor
Sydosts, Miljösmarta Hus i Småland, NATEK Power Systems AB, Växjö kommun.
Linnéuniversitetet är den enda partner som är med i projektet inom Nordsjöprogrammet.
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Slutsats

Då Region Kronoberg åtaganden kopplade till de tre Interreg-programmen fortlöper under
hela perioden 2014–2020 kommer Region Kronoberg därmed behöva fortsätta erbjuda
rådgivning kring finansiering och coaching i projektutveckling till interna och externa§
aktörer i länet. Mobiliseringsarbete och informationsinsatser kommer att vara särskilt
viktiga efter 2020 med tanke på det förändrade regelverket kopplat till den kommande
programperioden 2021 – 2027.
Mobiliserings- och informationsinsatser bör genomföras i samverkan mellan Interregprogrammen, de EU:s strukturfonder ERUF/ESF samt de regionala tillväxtmedlen (1:1
medel). Samtliga finansieringskällor erbjuder externa medel som länets aktörer kan nyttja
för att utveckla regionens hållbara tillväxt och samtidigt möta de utmaningar och behov
som Kronoberg står inför. Trots att de regionala strukturfonderna gäller enbart svensk
geografi finns det tydliga tematiska kopplingar till Interreg-programmen. I den kommande
programperioden 2021 – 2027 förväntas förbindelserna mellan europeiskt territoriellt
samarbete och regionala strukturfonden bli ännu starkare.
Pågående förhandlingarna mellan EU medlemsstater och Europeiska kommissionen inför
den nya programperioden innebär också möjliga förändringar i programgeografier. De
bestäms av Europeiska Kommissionen efter regeringar har aviserat vilka specifika delar av
landet som skulle ingå. Näringsdepartementet som har ansvar för den delen av
förhandlingarna tar hänsyn till tidigare programperioder och regioners deltagande i
genomförda projekt, befintliga samarbetsstrukturer, regionernas egna intresse samt målen
för europeiskt territoriellt samarbete. Under hösten 2019 bör regionstyrelsen och
regionalutvecklingsnämnden ta upp diskussion om hur Region Kronoberg kommer att
ställa sig till eventuella geografiändringar eller vilka geografiändringar Region Kronoberg
skulle vilja föreslå.
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Energy Cities
Energy Cities bildades 1990 och är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för
lokala myndigheter som arbetar för hållbara energilösningar. Nätverkets medlemmar
arbetar med aktiviteter och projekt som gör energieffektiviseringar, förnybar energi och
hållbar planering till en integrerad del av kommunens strategier och åtgärder för att bidra
till EU:s mål. Idag ingår mer än 1000 städer från 30 olika länder i nätverket, inklusive fyra
medlemmar från Sverige: Ljungby, Malmö, Växjö och Region Kronoberg. Med tanke på
internationaliseringstrappan som beskrivs i Region Kronobergs internationella strategi är
Energy Cities en medlemsorganisation/nätverk med samverkan, påverkan och
erfarenhetsutbyte som huvuduppgifter.
Som medlem i nätverket åtar sig Region Kronoberg att göra energieffektivisering, förnybar
energi och hållbar planering till en integrerad del av regionens strategier. Målet är att bidra
till EU:s klimatmål, lämna åsikter om europeiska beslut och framtida politiska riktlinjer
samt att dela av sig av erfarenheter, idéer och information till övriga medlemmar i nätverket.
Region Kronoberg har utsett representanter till samarbetet. På politisk nivå är Mikael
Johansson (M) ordinarie ledamot och Robert Olesen (S) ersättare. På tjänstemannanivå
utsågs Lisa Bringhed som teknisk representant och Maria Granath som representant i
kommunikationsfrågor.
Årliga kostnader uppskattas till 120 000 kronor. Det täcker 25 000 i medlemsavgift, 35 000
i arbete, 10 000 i resor och 50 000 i arvode.
Det finns inga särskilda prioriteringar under verksamhetsåren 2019 i förhållande till Region
Kronobergs deltagande i Energy Cities, inte heller en tydlig och fungerande struktur för att
kunna ta nytta av medlemskapet.
Uppföljning

Region Kronobergs politiska företrädare deltar på konferenser och möten som hålls inom
nätverket. Trotts att det finns formulerat mål för Region Kronobergs deltagande i Energy
Cities, är kopplingen till ordinarie verksamhetsplan mycket svag. I praktiken har Region
Kronoberg varit mottagare av förfrågningar om eventuell medverkan i gemensamma
projekt. Förfrågningarna har skickats till miljöenheten på regionalutvecklingsavdelningen.
De tjänstepersonerna som man utsåg på hemmaplan att stötta politiken är inte längre med,
Lisa Bringhed, energiingenjör och teknisk representant är föräldraledig och Maria Granath,
representant i kommunikationsfrågor arbetar inte längre på regionen.
Slutsats

Förslaget är att en ny tjänstestödstruktur byggs inom miljö- eller hållbar tillväxtenheten på
regional utvecklingsavdelningen för att göra Energy Cities till ett funktionellt verktyg för
internationell benchmarking och lärande inom områdena energi och klimat. Detta kan leda
till mer effektiva insatser som skulle bidra till Kronobergs regionala utvecklingsstrategis
mål kring klimatpåverkan och energianvändningen.
Region Kronobergs mål med deltagandet bör tydliggöras och specifika aktiviteter planeras
i förhållande till regionstyrelsens handlingsplan för det övergripande internationellt
samarbete. På sådant sätt kan Energy Cities bli ett av tre befintliga nätverk som Region
Kronoberg har till förfogande för att bedriva internationellt samarbete. Processen bakom
framtagande av Region Kronobergs handlingsplan beskrivs i kapitel: Handlingsplan för det
övergripande internationellt på sidan 12.
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Suzhou, Kina
Samverkan med Suzhou är ett vänortssamarbete där städerna är politiska och strategiska
samarbetspartners. Samarbetet speglar ett stort intresse för Kinafrågor. Kina är idag
Sveriges främsta handelspartner i Asien och affärsutbytet med Kina har fortsatt att växa de
senaste tio åren. För att ta till vara möjligheterna på den kinesiska marknaden och i mötet
med Kina på hemmaplan har Region Kronoberg fokuserat sina insatser framförallt på
Shanghaikontoret. I samarbetet med Suzhou ligger fokusen på politiska kontakter.
Vänortssamarbete nämns inte i Region Kronobergs internationella strategi som modell för
internationellt samarbete.
Det övergripande målet för samarbetet är att fördjupa den gemensamma insikten och
vänskapen mellan de svenska och kinesiska folken och stärka samt utveckla det vänskapliga
samarbetet mellan de två parterna. Samarbetsavtalet syftar att öka antal ömsesidiga besök
av både politiker och tjänstepersoner, samt att stärka ekonomiska och handelsrelationer.
Det finns ingen särskild budget avsatt för samarbetet, utan eventuella kostnader tas inom
ramen för den ordinarie budgeten. Kostnader uppkommer främst i samband med resor till
Kina, och dessa kostnader belastar respektive persons ordinarie bas-/delenhet. En resa
kostar i genomsnitt 15 000 kronor plus eventuellt arvode och traktamente. År 2017
uppskatdes årliga kostnader till 145 000 kronor. Det täckte 35 000 i arbete, 60 000 i resor
och 50 000 i arvode.
Ansvarig för samarbetet och prioriteringar för detsamma är Region Kronobergs styrelse,
tillsammans och i utbyte med Suzhou stad.
Uppföljning

Vänortsrelationen med Suzhou har hittills prioriterats som nätverk med stor praktisk och
politisk betydelse för arbetet som genomförs av Smålands Shanghaikontor.
Samarbetsavtalet förnyades genom ett nytt samarbetsavtal 2012, i samband med att
Smålands Shanghaikontor blev invigt.
Under senaste år har inga utbytesaktiviteter mellan Region Kronoberg och Suzhou
rapporterats i förhållande till de områdena som påpekas i samarbetsavtalet d.v.s. vetenskap
och teknik, kultur, sport, hälsa och utbildning.
Slutsats

Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur samarbetet. Analysen som gjordes 2017
visade att vänortsrelationen med Suzhou uppfyller i begränsad grad de kriterier för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Läget idag är
fortfarande otillfredsställande.
Dessutom från 1 april 2018 hanteras Region Kronobergs Kinasamarbetet och
Shanghaikontoret av ALMI Företagspartner Kronobergs län som har fått i uppdrag att
stimulera och förbättra förutsättningarna för näringslivet i Kronobergs att göra affärer i
Kina.
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Handlingsplan för det övergripande internationellt arbete
Nedanför föreslås en process för framtagning av en handlingsplan för det övergripande
internationella arbete. Förslaget innebär att planering av internationella aktiviteter inom
Region Kronobergs samarbeten sker i en samordnad process och i enlighet med
handlingsplanen som klubbas av regionstyrelsen. Handlingsplanen anses då som en
strategisk inriktning för befintliga och nya internationella samarbeten, projekt och
eventuellt speciella uppdrag som regionstyrelsen kan beställa. Sådant arbetssätt bör ge
större flexibilitet i hur man kan anpassa olika internationella verktyg efter ändrande behov.
Processen som beskrivs nedanför baseras på Region Kronobergs internationella strategi, i
synnerhet på årscykel och roller som anges. Förslaget innebär dock att handlingsplanen tas
fram redan i oktober, inte i november som föreskrivs i den internationella strategin. Detta
på grund av framtagningen av länsspecifika dokument inom samarbetet Småland-BlekingeHalland South Sweden som sker i oktober.
Enligt Region Kronobergs internationella strategi erbjuder en internationell funktion
”strategisk rådgivning till Region Kronobergs verksamheter gällande EU-finansiering och – program samt
projektutveckling kopplad till dessa. Rådgivningen sker också till länets kommuner och andra relevanta
aktörer vid behov” Översynen tolkar funktionen som en grupp medarbetare med ansvar för
projektstöd inom verksamhetsstöd, lotsfunktion för internationella frågor inom
verksamhetsstöd som samordnar processen, och även kontaktpersoner som representerar
sjukvård i Småland-Blekinge-Halland South Sweden.
Process

1.

Analys: maj-juni
En internationell funktion undersöker förutsättningar och möjligheter för
internationella aktiviteter. Utgångspunkten är mål och insatsrapport (uppföljning av
det regionala utvecklingsarbetet), årsrapport och/eller senaste delårsrapport för hälso
och sjukvård och trafik, omvärldsbevakningsrapporter från Brysselkontoret,
återkoppling från tre befintliga samarbetena med Region Kronobergs deltagande:
Energy Cities, Euroregion Baltic och Småland-Blekinge-Halland South Sweden.
I processen har man också samtal med personer som har ansvar för internationella
aktiviteter prioriterade inom Region Kronobergs internationella samarbeten och de
som t.ex. driver internationella projekt. Analysen ger en bakgrund till ett förslag till
handlingsplan för det övergripande internationellt arbete.

2.

Förslag till handlingsplan: augusti-oktober
En internationell funktion presenterar ett förslag till handlingsplanen till
regiondirektör. Dokumentet anger mål för internationella aktiviteter, informationen
om resurser som sätts av för pågående samarbeten samt förslag till eventuellt beslut
om inträde i nya internationella samarbeten eller utträde.
Handlingsplanen ska följa prioriteringar som anges i Region Kronobergs
internationella strategi d.v.s. benchmarking och lärandeinsatser, påverkansarbete och
externt finansierade projekt samt utnyttja de möjligheter som Region Kronobergs
befintliga samarbeten erbjuder.
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maj-juni

augustioktober

oktober

augustidecember

januariapril

3.

•analys av relevanta instats- och omvärldsbevakningsraporter, samtal med
ansvariga för internationella aktiviteter (internationell funktion)
•förslag till handlingsplan (internationell funktion, regiondirektör)

•framtagning av handlingsplan (regionstyrelse)
•planering (inom alla relevanta förvaltningar med ansvar för internationella
aktiviteter)
•uppföljning (inom alla relevanta förvaltningar med ansvar för internationella
aktiviteter)

Framtagning av handlingsplan: oktober
Regiondirektör presenterar handlingsplanen till regionstyrelse för beslut. Beslutet
specificerar vilka utmaningar/områden är viktiga för Region Kronoberg det
kommande året. Regionstyrelsen bestämmer också om eventuellt utträde från
internationella samarbeten samt om att eventuellt beställa nya uppdrag som kan kräva
extra resurser t.ex. behov av extra projektutvecklingsstöd.

4.

Planering inom specifika samarbeten/projekt: augusti-december
Handlingsplanen för det övergripande internationellt arbete utgör ett underlag för alla
internationella samarbetena på Region Kronoberg som i sin tur planerar kommande
aktiviteter på ett mer detaljerat sätt. Exempelvis, länsspecifikt dokument inom SBHSS
och action plan inom Euroregion Baltic utgår från handlingsplanen och
programmerar aktiviteter som bidrar till dess övergripande målen.

5.

Uppföljning: januari-april
Under det först kvartalet brukar alla verksamheter på regionen följa upp aktiviteter
som genomförts föregående år. En internationell funktions roll är att samla
uppföljningar som är relevanta i följande analysprocess.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 190

Inriktningsbeslut för Region Kronobergs
internationella samarbeten (16RK287)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer följande inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att involvera dem
bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det internationella
arbetet
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en handlingsplan
för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts. Utifrån denna
föreslås regionstyrelsen fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget framgår
sammanfattningsvis att:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att involvera dem
bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det internationella
arbetet
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer följande inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att involvera dem
bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det internationella
arbetet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning
 Översyn av Region Kronobergs internationella samarbete

Paragrafen är justerad

Föreningsbidrag inom
Folkhälsa 2019

14
19RGK184

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK184
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-14

Regionstyrelsen

Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beviljar föreningsbidrag och tecknar överenskommelser med
angivna ideella föreningar och organisationer enligt upprättad skrivelse.

Sammanfattning
Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och
livskvalitet och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa förutsättningar för
jämlik hälsa och ett gott liv i ett livskraftigt län.
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar som verkar inom
området folkhälsa att ansöka om föreningsbidrag. Föreningsbidraget ska stödja
möjlighet att upprätthålla ordinarie verksamhet och administrativa omkostnader
kopplad till verksamhet i länet för invånare i länet.
Enligt beslut i regionstyrelsen ska föreningsbidrag inom området folkhälsa utlysas
var fjärde år och överenskommelser om fyra år skrivas med de föreningar som
beviljas medel.
Utlysning av bidraget avseende perioden 2019-2022 har genomförts med sista
ansökningsdag 31 mars 2019. Antalet ideella föreningar/organisationer som sökt
bidraget är 14.
Förslaget om fördelning enligt tjänsteskrivelse är berett av en grupp av
tjänstepersoner.
Folkhälsoberedningen beslutade § 27/19 att föreslå regionstyrelsen bevilja
föreningsbidrag och teckna överenskommelser med angivna ideella föreningar och
organisationer enligt upprättad skrivelse. Folkhälsoberedningen beslutade vidare
att vid sitt sammanträde i oktober 2019 behandla hur folkhälsoberedningen avser
att arbeta med uppföljning av föreningarnas verksamhet.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK184
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-14

Bilaga:

Föreningsbidrag 2019 – tjänsteskrivelse och regelverk
§ 27/19 Folkhälsoberedningen
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK184
Handläggare: Angelica Arvidsson,
Datum: 2019-04-23

Föreningsbidrag 2019 RGK184
Ärende
Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och
livskvalitet och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa förutsättningar för
jämlik hälsa och ett gott liv i ett livskraftigt län.
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar som verkar inom
området folkhälsa att ansöka om föreningsbidrag. Föreningsbidraget ska stödja
möjlighet att upprätthålla ordinarie verksamhet och administrativa omkostnader
kopplad till verksamhet i länet för invånare i länet.
Regionstyrelsen beslutade att faställa regelverk för ideella organisationer och
föreningar inom området folkhälsa 2018-11-30 (17RK2306). Enligt beslutet ska
föreningsbidrag infom folkhälsa utlysas var fjärde år och överenskommelser om
fyra år skrivas med de föreningar som beviljas medel.
Utlysning av bidraget avseende perioden 2019-2022 har genomförts med sista
ansökningsdag 31 mars 2019. Antalet ideella föreningar/organisationer som sökt
bidraget är 14. Samliga som ansökt är är registrerade som ideella föreningar. En
sammanställning av vilka föreningar som sökt och vad de beskriver vara deras
ordinarie verksamhet finns i skrivelsen.
Förslaget om fördelningen av är berett av en grupp av personer.
Genomförande
Efter beslut skrivs överenskommelser. Överenskommelser ska vara påskriven av
båda parter innan medel för innestående år betalas ut. Medel ska därefter betalas
ut årsvis efter att föreningen skickat in begärda handlingar. Överenskommelser
ska baseras på innehållet i föreningarnas ansökningar.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Ideella föreningarna och organisationer har sammanlagt sökt medel motsvarande
ett större belopp (>1 837 873 kronor) än som finns avsattt för möjlig fördelning (1
157 000 kronor).
Förslaget gällande fördelning medför dock inga ekonomiska konsekvenser
eftersom förslaget enligt skrivelse ej överstiger 1 157 000 kronor
Förslag till beslut
Regionstyrelsen förelås besluta att överenskommelser ska skrivas med ideella
föreningar och organisationer som som beviljas medel, fördelning enligt upprättad
skrivelse.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK184
Handläggare: Angelica Arvidsson,
Datum: 2019-04-23

Förslag fördelning av medel

Medel som föreningen föreslås beviljas står nedan utskrivet i kronor per år. Inom
parentes står ansökt belopp i kronor per år. . Se kriterier för föreningsbidrag inom
folkhälsa i ärendet 19RKG184.
Följande föreningar föreslås beviljas enligt följande belopp:
Brottsofferjourena
 Växjö:
260 000 kr (312189 kr)
 Sunnerbo:
50 000 kr (76934 kr)
 Älmhult:
10 000 kr (15 000 kr)
Kronobergs regionförbund Livräddningssällskapet: 40 000 kr (40 000 kr)
Noaks Ark Småland och Halland:
135 000 kr (200 000 kr)
Bris:
300 000 kr (300 000 kr)
Funkibator Öst ideella förening:
200 000 kr (300 000 kr)
RFSL Kronoberg:
82 000 kr (163750 kr)
KLAN
80 000 kr (190 000 kr)
Föreslagna summor är baserade på en sammanslagning av information från ifylld
ansökan och begärda bifogade handlingar.
Följande föreningar föreslås ej beviljas medel:
Friend Family:
0 kr (50 000 kr)
Friluftsfrämjandet Mitt:
0 kr (75 000 kr)
SKPF, distrik 44 Kronoberg:
0 kr (ej angivet)
Föreningen Öppna kanalen:
0 kr (70 000 kr)
Anhörigföreningen i Växjö
0 kr (45 000 kr)
Övergripande motivering:
Förslaget om fördelning har tagit i beaktande på vilket sätt föreningarna främjar
folkhälsan i Region Kronoberg med fokus på jämlik hälsa. Förslaget har även
utformats utifrån en bredd av verksamheter gällande områden och på vilket sätt
verksamheterna bedriver sin verksamhet.
Motivering till avslag för ovan föreningar är följande.

Family Friend: saknar bankkonto vid ansökan. Finns ingen revisor ännu utsedd vid
ansökan.
Friluftsfrämjandet Mitt : Lokalföreningar inom Kronoberg ingår ek
Friluftsfrämjande Mitt enligt hemsida. Friluftsfrämjandet Mitt söker för införande
och spridning av ett projekt.
Kommunala pensionärsförbundet SKPF: föreningen har ej skickat in
ansökningsformuläret Begärda handlingar om budget och årsredovisning är ej
inskickade.
Föreningen Öppna kanalen: verksamheten bedöms inte ha syftet att verka för
folkhälsan enkom varför andra föreningar har prioriterats.
Anhörigföreningen i Växjö med omnejd: verksamhet bedöms rikta sig till
framförallt boende i Växjö och Växjö kommun. Föreningens syfte verkar
framförallt vara samvaro varför andra föreningar prioriteras.

Beslutsunderlag
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Föreningar som sökt föreningsbidraget
-

inklusive ordinarie verksamhet enligt ansökningar

Föreningens egna ord för att beskriva sin ordinarie verksamhet. Föreningarnar har ombetts skriva kortfattat i ansökan i ett
begränsat utrymme. Se ärende 19RGK184 för att läsa hela ansökningar med begärda bilagor.
Brottsofferjo
urerna
Växjö
Alla kan bli utsatta för brott och när det händer står vi inför en tuff utmaning i livet, utsatthet, rädsla,
chock och ångest är vanliga känslor som ofta är starka och svåra att hantera. Samtidigt kanske vi behöver
ta itag i polisanmälan, begära skadestånd och gå igenom en rättsprocess. Vi är en ideell förening som
arbetar för alla brottsoffer, vittnen och anhörigas rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen
tillbaka. Det är volontärer som utgör kärnan i brottsoffermyndighetens verksamhet, vilka varje år
engagerar sig genom att erbjuda stöd, samtal information och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter
både via telefonsamtal, fysiska möte och in Tingsrätten. Ofta blir detta vändpunkten för den brottsutsatta,
vittnet eller den anhöriga. Vi ansöker om bidrag för att kunna fortsätta utveckla detta värdefulla arbete och
nå ut med information om att vi finns och kostnadsfritt stöd till alla invånare som behöver oss
Sunnerbo
Att södja och hjälpa brottsoffer
Älmhult
Vi arbetar via polisen med att hjälpa personer som har utsatts för olika brott. Vi är utbildade som
stödpersoner via brottsofferjouren.
Livräddning - Simning – Livräddning säkerhet i, vid och på vatten
ssällskapet
Noaks Arks ordinarie verksamhet består av tre verksamhetsområden;
Noaks Ark
- Psykosocial stödverksamhet till personer med hiv och deras närstående
Småland och - Information- och utbildningsverksamhet, för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och
Halland
rättigheter(SRHR) och för att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner
- Testverksamhet för hivtest med snabbsvar och utdelning av egenprovtagningstester för klamydia och
gonorré.
För mer detaljerad information se Årsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019-2021
- Bris stödverksamhet till barn och unga. Stöd ges via telefon, chatt, mejl och gruppstöd.
BRIS
- Bris stödverksamhet till vuxna. Stöd ges via telefon och gruppstöd ihop med barn.
- Bris Nätverk – nätverk som vänder sig till professionella som direkt eller indirekt arbetar med barn för
att få ökad kunskap om barns situation och rättigheter.
- Påverkansarbete – lyfta och sprida barns situation i Sverige till beslutsfattare och politiker.
- Föreläsningar och utbildningar för att stärka barns rättigheter i Sverige.
- Samverkan med offentligsektor och idéburna sektor för att synliggöra barnets persoektiv och rättigheter
Funkibator
Regional större förening, ändamål att höja livskvalité hos personer med funktionsnedsättning. Skapar
Öst ideell
plattform för människor som faller utanför, genom fritidsaktiviteter, arbetsmöjligheter, stöd med
förening
hjälpmedel, utbildningar, brukarstöd. 448 medlemmar 2018, 298 anställda, arbete över diagnos- ålders och
etnicitetsgränser. Sätter begrepp som tillgänglighet, jämlikhet, jämdställdhet, delaktighet i centrum och
omvandlar oreden till konkret handling och konkreta upplägg. Alla ska kunna vara med. Nyligen köpt
fastighet som nu är tillgänglighetshetanpassats fullständigt. Arbetsinriktning av utvecklingsfrågor och
arbete med samhällsinnovationer, göra sådant som behövs som få eller ingen gör. Mycker samverkan med
Region Kronobergs enheter, kommuner, andra fören., lösa nätverk, enskilda personer. Arbetar med socialt
företagande (ASF), skapar helt nya arbetstillfällen
RFSL
Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt
Kronoberg
för människors olikheter, där alla människor oavsett läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer
att uttrycka denna läggnign eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika
möjligheter att leva och verka. Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verkamhet
och stödjande verksamhet, i den mån avdelningen har möjlighet och resurser till, för homosexuella,
transperosner och personer med queera uttryck och identiteter.
KLAN
Främja aktiv opinionsbildning inom alkohol- och narkotikaområdet samt främja samordning av drog- och
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vårdpolitiska aktiviteter. Vara kunskapsresurs för medlemsorganisationerna i frågor som berör
ovannämnda områden. Skapa mötesplatsser för nätverk för medlemsorganisationer. Upprätthålla kontakt
med SLAN och andra nationella samarbetsorgan. Hålla kontakt med politiker och kommunledningar
inom länet samt påverka dessa at arbeta för bättre folkhälsa. Svara för upplysningsverksamhet gentemot
allmänhteten.
Family
-Föreningens syfte är att utveckla sociala kontakter mellan internationella studenter och invånare i
Friend
Kronobergs län och därmed skapa värde för båda parter och regionen .
-verksamheten består av events för ”matchning” studenter/kronboergare samt events som visar på
svenska samhällets traditioner, kultur och värderingar. Exempel: midsommar, lucia , pridefestival,
matlagning m.m. Därmellan träffar familjerna ”sina” studenter för egna aktiviteter.
-Genom verksamhetsprids kunskap om kronoberg till studenter och samtidigt ökar kronobergsarnas
kunskap och förståelse för kulturer utanför Sverige.
Friluftsfrämj Vi arbetar för att göra friluftslivet tillgängligt för alla – oavsett förutsättningar och utan krav på prestation.
andet Mitt
Friluftsfrämjandett är en stark röst för barns rätt till rörelse och hälsa genom naturupplevelser. Vi arbetar
aktivt för en god, tillgänglig och hållbar friluftsmiljö – så att vi kan får njuta av vår vackra natur åbde idag
och i framtiden. Vi vet att människan mår bra i naturen, att vi genom att ha verksamhet där inte bara
värnar om allemansrätt och hållbart miljöarbete, vi vet också att det motverkar psykisk hälsa.
Detta sker bla genom följande verksamhet:
- Vårt projekt Let’s Get Out
- Ledarutbildningar för att kunna få ut fler i naturen
- Stötta och ge våra ideella i alla lokalavdelningar förutsättningar för att kunna inspirerar andra.
Svenska
kommunal
pensionärern
as förbund
SKPF,
distrikt 44
Kronoberg
Föreningen Öppna kanalen i Växjö är folkets TV-kanal. Detta innebär att vi finns till för att ge medborgare i Växjö en
Öppna
plattform att få uttrycka sig. Alla som vill göra sin röst hörd kan genom Öppna kanalen göra det.
kanalen
Föreningen Öppna kanalaen nedan kallad ÖKV, arbetar med oliak samhällsfrågor , bland anant med:
1. Samhällsorientering
2. Myndigheter och institutions program inom kultur, hälsa, politik och samhälllsordientering.
3. Föreningsprogram och aktiviteter
5. Föreläsningar, seminarier och livesändning för allmännyttan
Anhörigföre - Stödja och hjälpa anhöriga i vardagen
ningen i
- hjäl i kontakt med myndigheter
Växjö med
- Att anhörigas rätt till eget liv respekteras
omnejd
- Social samvaro såsom, medlemsmöten, kafféträffar, gemensamma luncher, studiecirklar samt resor och
studiebesök
-tillhör Anhörigas riksförbund

.

Regelverk
Diarienr: 19RGK184
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2018-11-13

Bidrag till ideella organisationer och föreningar regelverk
Kriterier för föreningsbidrag inom Folkhälsa


Föreningar som mottar bidrag ska ha verksamhet som vilar på demokratiska
grunder och överensstämmer med Region Kronobergs policy för lika
möjligheter och rättigheter.



Föreningens arbete omfattar hela länet. Antingen på egen hand, alternativt
genom samverkan med andra lokala föreningar inom samma nationella
förening och som tillsammans blir länsövergripande.



Föreningens eller organisationens verksamhet följer inriktningen i de
handlingar som är styrande för de regionala folkhälsoarbetet i länet, där den
regionala utvecklingsstrategin och Region Kronobergs hälso- och
sjukvårdsstrategi är av framträdande betydelse tillsammans med de nationella
folkhälsopolitiska målen, med fokus på jämlik hälsa.
Finns det andra regionala styrande handlingar som berör det område som
föreningen eller organisationen verkar inom ska arbetet även ske i linje med
dess inriktning. Ett exempel på en sådan handling är den regionala
handlingsplanen för ANDT.



Bedriver, och/eller är öppen för, samhandling med verksamheter inom
Region Kronoberg.



Medlen ska används för administrativa omkostnader och/eller för att
upprätthålla föreningens ordinarie verksamhet. Medel som erhålls ska ej
användas till att finansiera verksamhet som ligger utanför föreningens egna
arbete.

Formella kriterier






Stadigvarande verksamhet
Fastställda stadgar
Styrelse och revisorer
Ordnad ekonomisk förvaltning och redovisning
Eget post- eller bankgiro

Regionala föreningar tilldelas bidrag utifrån verksamhet som bedrivs i länet.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-03

§ 27

Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019
(19RGK184)
Beslut

Folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen att bevilja föreningsbidrag och
teckna överenskommelser med angivna ideella föreningar och organisationer enligt
upprättad skrivelse.
Folkhälsoberedningen beslutar att vid sammanträdet i oktober behandla hur
folkhälsoberedningen avser att arbeta med uppföljning av föreningarnas verksamhet.
Sammanfattning

Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och livskvalitet
och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och ett
gott liv i ett livskraftigt län.
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar som verkar inom området
folkhälsa att ansöka om föreningsbidrag. Föreningsbidraget ska stödja möjlighet att
upprätthålla ordinarie verksamhet och administrativa omkostnader kopplad till
verksamhet i länet för invånare i länet.
Enligt beslut i regionstyrelsens ska föreningsbidrag inom området folkhälsa utlysas var
fjärde år och överenskommelser om fyra år skrivas med de föreningar som beviljas
medel.
Utlysning av bidraget avseende perioden 2019-2022 har genomförts med sista
ansökningsdag 31 mars 2019. Antalet ideella föreningar/organisationer som sökt
bidraget är 14.
I den efterföljande diskussionen föreslår Magnus Carlberg (S) att folkhälsoberedningen
vid dess kommande sammanträde lyfter fråga om hur återrapportering och uppföljning
av föreningsbidragen genomförs.
I ärendet har följande yttrat sig:
Eva Ballovare (S), Mikael Öberg (MP), Marcus Walldén (M), Christer Svensson (SD),
Bengt-Göran Birgersson (C), Judit Svensson (C), Mikael Färdig (L), Magnus Carlberg (S)
och Annika Magnerot.

Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen att bevilja
föreningsbidrag och teckna överenskommelser med angivna ideella föreningar och
organisationer enligt upprättad skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Föreningsbidrag 2019 inom folkhälsa

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-03

 Föreningsbidrag 2019 - tjänsteskrivelse
 Bidrag till ideella föreningar och organistioner inom Folkhälsa - Regelverk

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 191

Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019
(19RGK184)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar föreningsbidrag och tecknar överenskommelser med angivna
ideella föreningar och organisationer enligt upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och livskvalitet
och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och ett
gott liv i ett livskraftigt län.
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar som verkar inom området
folkhälsa att ansöka om föreningsbidrag. Föreningsbidraget ska stödja möjlighet att
upprätthålla ordinarie verksamhet och administrativa omkostnader kopplad till
verksamhet i länet för invånare i länet.
Enligt beslut i regionstyrelsen ska föreningsbidrag inom området folkhälsa utlysas var
fjärde år och överenskommelser om fyra år skrivas med de föreningar som beviljas
medel.
Utlysning av bidraget avseende perioden 2019-2022 har genomförts med sista
ansökningsdag 31 mars 2019. Antalet ideella föreningar/organisationer som sökt
bidraget är 14.
Förslaget om fördelning enligt tjänsteskrivelse är berett av en grupp av tjänstepersoner.
Folkhälsoberedningen beslutade § 27/19 att föreslå regionstyrelsen bevilja
föreningsbidrag och teckna överenskommelser med angivna ideella föreningar och
organisationer enligt upprättad skrivelse. Folkhälsoberedningen beslutade vidare att vid
sitt sammanträde i oktober 2019 behandla hur folkhälsoberedningen avser att arbeta
med uppföljning av föreningarnas verksamhet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar föreningsbidrag och tecknar överenskommelser med angivna
ideella föreningar och organisationer enligt upprättad skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Föreningsbidrag 2019 inom folkhälsa

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

 Föreningsbidrag 2019 - tjänsteskrivelse
 Bidrag till ideella föreningar och organistioner inom Folkhälsa - Regelverk
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Paragrafen är justerad

Disponering av Södra
regionvårdsnämndens
resultat 2015-2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK420
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-08-06

Regionstyrelsen

Disponering av Södra regionvårdsnämndens resultat
2015-2018

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner Södra regionvårdsnämndens förslag till disponering av
överskott för åren 2015-2018.

Sammanfattning
Södra regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt
resultat för åren 2015-2018. Med anledning av detta har Södra
regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som finansieras av ackumulerade resultat.
Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom tagna beslut.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Förslag till användning och fördelning av Södra regionvårdsnämndens
överskott 2015-2018

Sida 1 av 1
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Madeleine Flood (madeleine.flood@regionblekinge.se); Martin Engström; Nilsson Per-Henrik HSJ hälso- o
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Jag översänder justerat protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03.
Notera att vissa paragrafer är rekommendationer till respektive huvudman att fatta beslut om.
Beslut på dessa punkter ber jag att ni återredovisar till undertecknad.
Med vänlig hälsning
Per Wendel
Sekreterare Södra Regionvårdsnämnden

2019-05-03

Protokoll §§ 13-29

Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2019-05-03 kl 08.30-12.00
PM & Vänner Hotel, Växjö

Beslutande
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, ordförande
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Roland Gustbée (M), tjg ersättare för Mikael Johansson, Region Kronoberg
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Margit Bik (S), tjg ersättare för Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Region Halland
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Per Einarsson (KD), tjg ersättare för Stefan Lamme, Region Skåne
Gilbert Tribo (L) , Region Skåne
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Marlen Ottesen (SD) , Region Skåne
Ersättare
Markus Alexandersson (S), ersättare, Region Blekinge
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg
Christian Lidén (C), ersättare, Region Halland
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne
Mätta Ivarsson (MP), ersättare, Region Skåne
Mats Erlandsson (SD), ersättare, Region Skåne
Övriga deltagare:
Alexander Wendt (M), Region Blekinge, §13-21
Jonas Nilsson, politisk sekreterare, Region Skåne
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg
Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Rita Jedlert, direktör, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson, projektledare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh, utvecklare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, chefsekonom, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Björn Lövgren Ekmehag, tf förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus
Per-Ola Kimblad, bitr förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, §13-22
Henrik Björkman, överläkare kirurgiska kliniken Växjö, §22 pkt B
Ej närvarande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland 1:e vice ordförande
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg
Lars Karlsson (C), ersättare, Region Blekinge
Stefan Lamme (M) , Region Skåne
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
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__________________________________________________________________________
§ 13 Val av justeringsperson
Södra Regionvårdsnämndens beslut
Henrietta Serrate (S) utses att jämte ordförandena justera protokollet.
___________________________________________________________________________
§ 14 Verksamhetsberättelse 2018 Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med godkännande överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden sammanfattar verksamhet och ekonomi för år 2018 i bilagd
rapport. Granskningsrapporter från KPMG och politiska revisorer bifogas.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
B. Granskningsrapport från KPMG.
C. Granskningsrapport politiska revisorer
___________________________________________________________________
§ 15 Disponering av resultat 2015-2018, Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen godkännande,
använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott för åren 2015-2018 i
enlighet med framlagt förslag.
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för åren
2015-2018. Med anledning av detta har Södra Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som
finansieras av ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom
tagna beslut.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
___________________________________________________________________________
§ 16 Utbildning prismodell Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
A. Bildspel underlag utbildning prismodell
2

_________________________________________________________________________
§ 17 Yttrande över högspecialiserad kvinnosjukvård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att avge bifogat förslag som sitt yttrande till Socialstyrelsen angående processen
Nationell högspecialiserad vård inom pilotområden kvinnosjukdomar
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Bifogat underlag är framtaget av SUS avseende förslag till remissvar till Socialstyrelsen för
processen Nationell högspecialiserad vård (NHV) inom pilotområden kvinnosjukdomar.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. Ärende 2019-04-23
___________________________________________________________________________
§ 18 Räddningshelikopter Blekinge, Skåne och Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att föreslå berörda huvudmän finna en gemensam lösning för hantering av personal
till räddningshelikopter för Blekinge, Kronoberg och Skåne.
2. Att starta ett delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård”.
3. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram direktiv för utredning av
framtida behov av luftburna sjuktransporter inkluderande både flygplan och
helikoptrar samt möjliga samarbetspartners. Direktiven fastställs av Södra
Regionvårdsnämndens presidieberedning.
Sammanfattning
Bemanningen av sjukvårdspersonal på helikoptern behöver klarläggas. Blekinge har personal
som är utbildad att följa med räddningshelikopter och som har kontinuerliga övningar.
Blekinge behöver dock både Skåne och Kronoberg som underlag för att kunna finansiera
denna personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Mötesanteckningar 2019-03-04
C. Bildspel samverkan räddningshelikopter
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_________________________________________________________________________
§ 19 RCC Syd – cancerplan 2019-2022
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att godkänna
föreliggande cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022
Sammanfattning
I den nya Cancerplanen finns framtiden för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med
cancervården genom:
• tydligt fokus på tidig diagnostik
• satsning på barn med cancer
• rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. RCC Syd – Cancerplan 2019-2022
___________________________________________________________________________
§ 20 Samarbete för bättre vård – Rapport HR-grupp bemanningsföretag
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa intentionerna i
bifogad rapport
Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive huvudman i
Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma åtgärder för att minska
användandet av inhyrd personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Rapport HR-grupp
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___________________________________________________________________________
§ 21 Samarbete för bättre vård – HTA, organisation och solidarisk finansiering
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att inrätta en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen i enlighet med
bifogat förslag
2. Att solidariskt finansiera samverkansfunktionen för HTA där respektive huvudman
bidrar med, i kostnadsnivå år 2019, Skåne 1 171 tkr, Kronoberg 172 tkr, Blekinge 139
tkr och Halland 118 tkr
Sammanfattning
En gemensam samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen etableras, i enlighet
med Södra Regionvårdsnämndens beslut vid sammanträdet 2017-10-04.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Ärende 2019-03-11
___________________________________________________________________________
§ 22 Samarbete för bättre vård – Informationspunkter
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Tillgänglighetsgruppen rapport
B. Uppföljning kirurgi för benign sjukdom i njurarna
C. Uppföljning ortopedi, ryggkirurgi
D. Ryggkirurgiskt basår
E. Uppföljning ortopedi, bäckenkirurgi efter trauma
Sammanfattning
Margareta Albinsson, Södra Regionvårdsnämndens kansli, informerade om ”Samarbete för
bättre vård” punkterna A, C-E. Överläkare Henrik Björkman, Kirurgiska kliniken i Växjö,
informerade om punkten B. Södra Regionvårdsnämnden gav ett uppdrag att inom ”Samarbete
för bättre vård” starta en översyn av regler och ersättningar för patienter som rör sig över
huvudmannagränserna.
___________________________________________________________________________
§ 23 Information från Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om Regional samverkans- och
stödstruktur för socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor samt förstudie rörande om- och
tillbyggnation av Centrallasarettet Växjö eller nytt sjukhus på ny tomt.
5

__________________________________________________________________________
§ 24 Initiativärende Sverigedemokraterna angående konferenslokaler
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Sverigedemokraterna hemställer att SRVN fortsättningsvis endast bokar konferenslokaler hos
företag vars värdegrund inte hindrar dem från att behandla alla gäster lika.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Skrivelse
_________________________________________________________________________
§ 25 Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Alexander Wendt, Region Blekinge som ordinarie styrelseledamot och
Carina Svensson, Region Skåne som ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg.
Sammanfattning
Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg.
I ärendet finns följande dokument
1. Skrivelse 2019-02-01
___________________________________________________________________________
§ 26 Nominering av ledamot till det nationella screeningrådet
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Anna Mannfalk som ledamot av det nationella screeningrådet.
Sammanfattning
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central
roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga
rekommendationer om nationella screeningprogram.
I ärendet finns följande dokument
A. Skrivelse 2019-04-07
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___________________________________________________________________________
§ 27 Byte av ordinarie ledamot och ersättare samt ledamot av Södra
Regionvårdsnämndens Presidium, Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att som ordinarie ledamot i Södra Regionvårdsnämnden välja Roland Gustbée (M),
Region Kronoberg
2. Att som ersättare i Södra Regionvårdsnämnden välja Mikael Johansson (M), Region
Kronoberg
3. Att som ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium välja Roland Gustbée för
Region Kronoberg
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg och Roland Gustbée (M), Region Kronoberg byter
position som ledamot och ersättare i Södra Regionvårdsnämnden. Roland Gustbée väljs som
ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium för Region Kronoberg.
__________________________________________________________________________
§ 28 Anmälningsärenden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Minnesanteckningar regionalt primärvårdsråd 2018-12-12
B. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
C. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-01-18
D. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2018-12-05
E. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2019-02-13
F. Minnesanteckningar RPO palliativ vård 2019-02-14
G. Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2019
H. Protokoll RPO tandvård 2019-02-12
I. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård 2019-01-30
J. Minnesanteckningar RPO allmänmedicin 2018-10-03
K. Minnesanteckningar RPO primärvård 2019-02-08
L. Val av revisor och ersättare till Södra Regionvårdsnämnden 2019-02-26
M. Minnesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2019-04-10
N. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
O. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-03-21
P. Protokoll RPO tandvård 2019-04-02
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___________________________________________________________________________
§ 29 Delegation till presidiet i södra regionsvårdsnämnden att avge yttranden över
förslag till nationell högspecialiserad vård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att delegera till presidiet i nämnden att avge yttranden till Socialstyrelsen över förslag
till områden för nationell högspecialiserad vård.
2. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram en processbeskrivning
för hantering av framtida yttrande.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
___________________________________________________________________________
Södra Regionvårdsnämndens sammanträde inleddes med en halv dags seminarium inom
ämnet ”Cancer” 2019-05-02 innehållande följande informationspunkter:
o Cancerplan 2015-2019, innehåll och resultat, Björn Ohlsson
o Förslag Cancerplan 2019-2022, innehåll, förändringar, Björn Ohlsson
o Screening cancer, aktuellt läge, Björn Ohlsson och Birger Pålsson
o Samarbete för bättre vård, Delprojekt 12 Onkologi, Jessica Wihl
o Skräddarsydd behandling vid cancer, Birger Pålsson
o Cancerrehabilitering, Patient- och närståenderådet
o Cancerläkemedel, Linda Staaf och Ann-Sofie Fyhr
o Nya terapier vid cancer, Ulf Malmqvist
___________________________________________________________________________
Vid protokollet

Per Wendel
Sekreterare
Justerat 2019 -

-

Anna Mannfalk (M)
Ordförande

Justerat 2019 -

-

Henrietta Serrate (S)
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Per Wendel

2019-03-25

Till
Södra Regionvårdsnämnden

Förslag till användning och fördelning av Södra
Regionvårdsnämndens budgetöverskott för åren 2015-2018
Södra Regionvårdsnämnden beslutar att
1. Under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen
godkännande, använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott
för åren 2015-2018 i enlighet med framlagt förslag
Bakgrund
Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt
resultat för åren 2015-2018. Med anledning av detta har Södra
Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som finansieras av ackumulerade resultat.
Detta innebär att samtliga medel är intecknade genom tagna beslut. Som framgår av
bilagan är Södra Regionvårdsnämndens åtagande för perioden 2019-2022 sannolikt
underfinansierade.
Nedan följer en redovisning av utgående balans år 2018 och en redovisning av de
ekonomiska konsekvenserna av tagna beslut.
Klassifikationsrådet
Klassifikationsrådet är solidariskt finansierat. Dess verksamhet rör utbildning och
utveckling inom klassifikationsfrågorna. Detta bildar grunden för i princip all
uppföljning inom hälso- och sjukvård. Den solidariska finansieringen tas ut då behov
av sådan föreligger. Utgående balans var 25 tkr.
Regionala programområden
Den regionala kunskapsstyrningen är fortfarande under uppbyggnad. Fler
medicinska kunskapsgrupper är under bildande. Södra Regionvårdsnämnden har
beslutat att öka ersättningen till ordförande i respektive kunskapsgrupp från
nuvarande 50 tkr till 100 tkr. Detta i kombination med fler grupper innebär ökade
kostnader. Utgående balans uppgår till 4 534 tkr.
Särskilda projekt
Under rubriken ”Särskilda projekt” finns en utgående balans på 2 928 tkr.
Södra Regionvårdsnämnden och dess kansli
Under Södra Regionvårdsnämnden och dess kansli finns ett ackumulerat resultat för
perioden 2015-2018 på sammanlagt 6 581 tkr. Genom beslutade ökade åtaganden
beräknas det årliga överskottet som uppstått under perioden 2015-2018 redan år
2019 att bli noll. Ackumulerat överskott används till finansiering av redan tagna
beslut.
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ST-kongress
Södra Regionvårdsnämnden har varit garant för ST-kongresser i Södra
sjukvårdsregionen. Sedan tidigare finns ett positivt resultat redovisat. Detta kommer
att behöva utnyttjas till redan tagna beslut. Utgående balans uppgår till 1 465 tkr.
FoU-medel
FoU-medel har en utgående balans på 1 270 tkr. Användningen av dessa är
beslutad och kommer att verkställas.
Nod för kliniska prövningar
Vetenskapsrådet har fått statens uppdrag att arbeta med en nationell samordning av
kliniska studier genom att etablera en nod i varje sjukvårdsregion för att bygga upp
en organisation för nationell samordning av kliniska studier. En sådan är uppbyggd i
Södra sjukvårdsregionen och utgående balans på 14 731 tkr ska användas i detta
syfte.
Etablering av regionalt resurscentrum/regionalt programområde för psykisk
hälsa
I överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för
2017 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anges att
ingående landsting i södra hälso- och sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa
län tilldelas gemensamt 6 000 tkr som stöd för uppbyggnad av ”regionala
resurscentrum”. Tilldelade medel kommer att fördelas till kommuner och regioner.
Utgående balans uppgår till 3 232 tkr.
Överenskommelsen om kunskapsstöd och uppföljning
Inom överenskommelsen mellan staten och SKL för 2015 Insatser för kunskapsstöd
och uppföljning inom hälso- och sjukvården har landstingen/regionerna i Södra
sjukvårdsregionen erhållit 1 667 tkr för utveckling av möjligheterna till medicinsk
uppföljning inom primärvården. Respektive huvudman kan rekvirera medel fördelade
efter antal invånare. Utgående balans som återstår att fördela är 146 tkr.

Rita Jedlert
Direktör
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Bilaga. Sammanställning ekonomi 2019-2022

Beslut 2018-04
Ökat stöd RPO
fler RPO, från 12 till 23
ökat anslag ordförande RPO
Processstöd NPO, 3 bef * 0,5
Projektledare samarbetsprojektet
Kommunikatör samarbetsprojektet

Tkr
1100
1150
1260
1050
525

2019

2020

2021

2022

Ack 19-22

1100
1150
1260
1050
525

1100
1150
1260
1050
525

1100
1150
1260
1050
525

1100
1150
1260
1050
525

4400
4600
5040
4200
2100

Beslut 2018-06
Utbildning av skopister
Simulering strokemodell

2500
195

2500

2500
195

195

700

400

700

700

700

2500

5680

8285

5785

5785

25535

Tillkommande kostnader
Direktör 50%
SUMMA KOSTNADER

Finansiering
Regionala programområden
Särskilda projekt
Ackumulerat resultat 2015-2018
Resultat Nämnden och kansliet
Ej utnyttjade medel RPO
ST-kongress

1500
500

1500
500

1500
500

1500
500

4534
2927
6581
6000
2000
1465

23507

SUMMA FINANSIERING
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 192

Disponering av Södra
regionvårdsnämndens resultat 2015-2018
(19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Södra regionvårdsnämndens förslag till disponering av
överskott för åren 2015-2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för
åren 2015-2018. Med anledning av detta har Södra regionvårdsnämnden tagit en rad
beslut som finansieras av ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är
intecknade genom tagna beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Södra regionvårdsnämndens förslag till disponering av
överskott för åren 2015-2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut angående disponering av Södra Regionvårdsnämndens resultat
2015-2018,
 Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
 Förslag till användning och fördelning av Södra Regionvårdsnämndens
budgetöverskott 2015-2018

Paragrafen är justerad

Södra
regionvårdsnämndens
samarbete för bättre vård rapport

16
19RGK420

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK420
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-06

Regionstyrelsen

Södra regionvårdsnämndens samarbete för bättre vård rapport

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i rapporten ”Samarbete minska
användandet av inhyrd personal”.

Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive
huvudman i Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma
åtgärder för att minska användandet av inhyrd personal. Södra
regionvårdsnämnden har § 15/19 beslutat rekommendera huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen att följa intentionerna i bifogad rapport innebärande att
respektive huvudman:





Ser till att möjligheten till utlåning av personal mellan huvudmännen görs
känd i verksamheten.
Ser till att ansökningar om tjänstledighet för att arbeta som hyrläkare eller
i bemanningsbolag i någon av nämndens övriga huvudmäns verksamhet
prövas ytterst restriktivt.
Säkerställer att det finns adekvata bestämmelser och rutiner för prövning
av bisyssla och att dessa är kända och tillämpas. Bestämmelser och
tillämpning ska innebära följande:
- Årlig inventering av bisysslor
- Möjlighet att ompröva redan godkända bisysslor minst en gång per år
- Prövning av bisyssla görs en chefsnivå över verksamhetschef, efter
beredning.
- Krav på medarbetare att lämna uppgifter om bisysslans innehåll,
omfattning och förläggning.
- Definition av arbetshindrande bisyssla.
- Ytterst restriktiv prövning av bisysslor som innebär arbete som hyrläkare
eller i bemanningsföretag i verksamhet hos någon av nämndens
huvudmän.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK420
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-06

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokoll från södra Regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Rapport Samarbete minska användandet av inhyrd personal
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Protokoll §§ 13-29

Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2019-05-03 kl 08.30-12.00
PM & Vänner Hotel, Växjö

Beslutande
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, ordförande
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Roland Gustbée (M), tjg ersättare för Mikael Johansson, Region Kronoberg
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Margit Bik (S), tjg ersättare för Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Region Halland
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Per Einarsson (KD), tjg ersättare för Stefan Lamme, Region Skåne
Gilbert Tribo (L) , Region Skåne
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Marlen Ottesen (SD) , Region Skåne
Ersättare
Markus Alexandersson (S), ersättare, Region Blekinge
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg
Christian Lidén (C), ersättare, Region Halland
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne
Mätta Ivarsson (MP), ersättare, Region Skåne
Mats Erlandsson (SD), ersättare, Region Skåne
Övriga deltagare:
Alexander Wendt (M), Region Blekinge, §13-21
Jonas Nilsson, politisk sekreterare, Region Skåne
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg
Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Rita Jedlert, direktör, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson, projektledare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh, utvecklare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, chefsekonom, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Björn Lövgren Ekmehag, tf förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus
Per-Ola Kimblad, bitr förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, §13-22
Henrik Björkman, överläkare kirurgiska kliniken Växjö, §22 pkt B
Ej närvarande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland 1:e vice ordförande
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg
Lars Karlsson (C), ersättare, Region Blekinge
Stefan Lamme (M) , Region Skåne
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
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__________________________________________________________________________
§ 13 Val av justeringsperson
Södra Regionvårdsnämndens beslut
Henrietta Serrate (S) utses att jämte ordförandena justera protokollet.
___________________________________________________________________________
§ 14 Verksamhetsberättelse 2018 Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med godkännande överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden sammanfattar verksamhet och ekonomi för år 2018 i bilagd
rapport. Granskningsrapporter från KPMG och politiska revisorer bifogas.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
B. Granskningsrapport från KPMG.
C. Granskningsrapport politiska revisorer
___________________________________________________________________
§ 15 Disponering av resultat 2015-2018, Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen godkännande,
använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott för åren 2015-2018 i
enlighet med framlagt förslag.
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för åren
2015-2018. Med anledning av detta har Södra Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som
finansieras av ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom
tagna beslut.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
___________________________________________________________________________
§ 16 Utbildning prismodell Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
A. Bildspel underlag utbildning prismodell
2

_________________________________________________________________________
§ 17 Yttrande över högspecialiserad kvinnosjukvård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att avge bifogat förslag som sitt yttrande till Socialstyrelsen angående processen
Nationell högspecialiserad vård inom pilotområden kvinnosjukdomar
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Bifogat underlag är framtaget av SUS avseende förslag till remissvar till Socialstyrelsen för
processen Nationell högspecialiserad vård (NHV) inom pilotområden kvinnosjukdomar.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. Ärende 2019-04-23
___________________________________________________________________________
§ 18 Räddningshelikopter Blekinge, Skåne och Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att föreslå berörda huvudmän finna en gemensam lösning för hantering av personal
till räddningshelikopter för Blekinge, Kronoberg och Skåne.
2. Att starta ett delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård”.
3. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram direktiv för utredning av
framtida behov av luftburna sjuktransporter inkluderande både flygplan och
helikoptrar samt möjliga samarbetspartners. Direktiven fastställs av Södra
Regionvårdsnämndens presidieberedning.
Sammanfattning
Bemanningen av sjukvårdspersonal på helikoptern behöver klarläggas. Blekinge har personal
som är utbildad att följa med räddningshelikopter och som har kontinuerliga övningar.
Blekinge behöver dock både Skåne och Kronoberg som underlag för att kunna finansiera
denna personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Mötesanteckningar 2019-03-04
C. Bildspel samverkan räddningshelikopter

3

_________________________________________________________________________
§ 19 RCC Syd – cancerplan 2019-2022
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att godkänna
föreliggande cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022
Sammanfattning
I den nya Cancerplanen finns framtiden för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med
cancervården genom:
• tydligt fokus på tidig diagnostik
• satsning på barn med cancer
• rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. RCC Syd – Cancerplan 2019-2022
___________________________________________________________________________
§ 20 Samarbete för bättre vård – Rapport HR-grupp bemanningsföretag
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa intentionerna i
bifogad rapport
Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive huvudman i
Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma åtgärder för att minska
användandet av inhyrd personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Rapport HR-grupp
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___________________________________________________________________________
§ 21 Samarbete för bättre vård – HTA, organisation och solidarisk finansiering
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att inrätta en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen i enlighet med
bifogat förslag
2. Att solidariskt finansiera samverkansfunktionen för HTA där respektive huvudman
bidrar med, i kostnadsnivå år 2019, Skåne 1 171 tkr, Kronoberg 172 tkr, Blekinge 139
tkr och Halland 118 tkr
Sammanfattning
En gemensam samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen etableras, i enlighet
med Södra Regionvårdsnämndens beslut vid sammanträdet 2017-10-04.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Ärende 2019-03-11
___________________________________________________________________________
§ 22 Samarbete för bättre vård – Informationspunkter
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Tillgänglighetsgruppen rapport
B. Uppföljning kirurgi för benign sjukdom i njurarna
C. Uppföljning ortopedi, ryggkirurgi
D. Ryggkirurgiskt basår
E. Uppföljning ortopedi, bäckenkirurgi efter trauma
Sammanfattning
Margareta Albinsson, Södra Regionvårdsnämndens kansli, informerade om ”Samarbete för
bättre vård” punkterna A, C-E. Överläkare Henrik Björkman, Kirurgiska kliniken i Växjö,
informerade om punkten B. Södra Regionvårdsnämnden gav ett uppdrag att inom ”Samarbete
för bättre vård” starta en översyn av regler och ersättningar för patienter som rör sig över
huvudmannagränserna.
___________________________________________________________________________
§ 23 Information från Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om Regional samverkans- och
stödstruktur för socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor samt förstudie rörande om- och
tillbyggnation av Centrallasarettet Växjö eller nytt sjukhus på ny tomt.
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__________________________________________________________________________
§ 24 Initiativärende Sverigedemokraterna angående konferenslokaler
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Sverigedemokraterna hemställer att SRVN fortsättningsvis endast bokar konferenslokaler hos
företag vars värdegrund inte hindrar dem från att behandla alla gäster lika.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Skrivelse
_________________________________________________________________________
§ 25 Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Alexander Wendt, Region Blekinge som ordinarie styrelseledamot och
Carina Svensson, Region Skåne som ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg.
Sammanfattning
Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg.
I ärendet finns följande dokument
1. Skrivelse 2019-02-01
___________________________________________________________________________
§ 26 Nominering av ledamot till det nationella screeningrådet
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Anna Mannfalk som ledamot av det nationella screeningrådet.
Sammanfattning
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central
roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga
rekommendationer om nationella screeningprogram.
I ärendet finns följande dokument
A. Skrivelse 2019-04-07
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___________________________________________________________________________
§ 27 Byte av ordinarie ledamot och ersättare samt ledamot av Södra
Regionvårdsnämndens Presidium, Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att som ordinarie ledamot i Södra Regionvårdsnämnden välja Roland Gustbée (M),
Region Kronoberg
2. Att som ersättare i Södra Regionvårdsnämnden välja Mikael Johansson (M), Region
Kronoberg
3. Att som ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium välja Roland Gustbée för
Region Kronoberg
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg och Roland Gustbée (M), Region Kronoberg byter
position som ledamot och ersättare i Södra Regionvårdsnämnden. Roland Gustbée väljs som
ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium för Region Kronoberg.
__________________________________________________________________________
§ 28 Anmälningsärenden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Minnesanteckningar regionalt primärvårdsråd 2018-12-12
B. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
C. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-01-18
D. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2018-12-05
E. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2019-02-13
F. Minnesanteckningar RPO palliativ vård 2019-02-14
G. Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2019
H. Protokoll RPO tandvård 2019-02-12
I. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård 2019-01-30
J. Minnesanteckningar RPO allmänmedicin 2018-10-03
K. Minnesanteckningar RPO primärvård 2019-02-08
L. Val av revisor och ersättare till Södra Regionvårdsnämnden 2019-02-26
M. Minnesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2019-04-10
N. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
O. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-03-21
P. Protokoll RPO tandvård 2019-04-02
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___________________________________________________________________________
§ 29 Delegation till presidiet i södra regionsvårdsnämnden att avge yttranden över
förslag till nationell högspecialiserad vård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att delegera till presidiet i nämnden att avge yttranden till Socialstyrelsen över förslag
till områden för nationell högspecialiserad vård.
2. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram en processbeskrivning
för hantering av framtida yttrande.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
___________________________________________________________________________
Södra Regionvårdsnämndens sammanträde inleddes med en halv dags seminarium inom
ämnet ”Cancer” 2019-05-02 innehållande följande informationspunkter:
o Cancerplan 2015-2019, innehåll och resultat, Björn Ohlsson
o Förslag Cancerplan 2019-2022, innehåll, förändringar, Björn Ohlsson
o Screening cancer, aktuellt läge, Björn Ohlsson och Birger Pålsson
o Samarbete för bättre vård, Delprojekt 12 Onkologi, Jessica Wihl
o Skräddarsydd behandling vid cancer, Birger Pålsson
o Cancerrehabilitering, Patient- och närståenderådet
o Cancerläkemedel, Linda Staaf och Ann-Sofie Fyhr
o Nya terapier vid cancer, Ulf Malmqvist
___________________________________________________________________________
Vid protokollet

Per Wendel
Sekreterare
Justerat 2019 -

-

Anna Mannfalk (M)
Ordförande

Justerat 2019 -

-

Henrietta Serrate (S)
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Till SRVN
Intentioner om minskat behov av bemanningsföretag.
Intention om att bemanningsföretag inte får använda underleverantör?
Konsekvenser för att hantera en ökad kontroll över bemanningsföretagen?

Samarbete minska användandet av inhyrd personal
Bakgrund
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive
huvudman i Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma
åtgärder för att minska användandet av inhyrd personal. Arbetsgruppen har bestått
av följande medlemmar:
Maria Ivarsson, Skåne
Pontus Juhlin, Kronoberg
Johan Lundqvist, Blekinge
Halland
Gruppen konstaterar att huvudmännen i regionvårdsnämnden i stort delar en
gemensam arbetsmarknad och att det förekommer att medarbetare hos en
huvudman periodvis arbetar som inhyrd personal via bemanningsbolag hos någon
av de andra huvudmännen.
Att medarbetare har uppdrag hos fler än en huvudman är positivt och gagnar
utvecklingen för såväl verksamheten som den enskilde medarbetaren och skapar
goda förutsättningar till ett konstruktivt samarbete mellan huvudmännen. Ett sådant
utbyte bör uppmuntras, bestämmelser om reglering av ersättning mellan
huvudmännen vid utlåning av personal kommer att från år 2019 att finnas i
”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen”.
Fördelarna för huvudmännens verksamhet går däremot förlorad i de fall
medarbetaren arbetar som inhyrd via bemanningsbolag. Inhyrning ökar dessutom
kostnaderna och befäster det rådande beroendet av inhyrd personal.
I de fall medarbetare hos huvudmannen även arbetar som inhyrd försvåras det för
huvudmannen att uppfylla sitt arbetsgivaransvar i förhållande till
arbetsmiljölagstiftningen och den enskilde medarbetaren riskerar att drabbas av
ohälsa och nedsatt arbetsförmåga till följd av för tung arbetsbörda.
Det är av vikt att respektive huvudman ser över tillämpningen av prövning av
ansökningar om tjänstledigheter för arbete som hyrläkare eller i bemanningsbolag.
Chefer ska uppmärksammas på att medarbetare inte har någon rätt till tjänstledighet
för att arbeta som inhyrd personal. Ansökningar om tjänstledighet för att arbeta som
inhyrd hos någon av de andra huvudmännen bör avslås.
Förutom att under tjänstledighet arbeta som inhyrd förekommer det att medarbetare
arbetar som inhyrd på annan ledig tid, som under komp-, helg- eller

semesterledighet. Medarbetarens lojalitetsplikt gör att arbetsgivarens verksamhet
alltid ska prioriteras, att fullgöra en bisyssla som inte har godkänts av arbetsgivaren
kan få arbetsrättsliga konsekvenser. Medarbetaren är skyldig att anmäla
förekomsten av bisyssla till arbetsgivaren, förutsatt att arbetsgivaren
medvetandegjort skyldigheten för medarbetaren. Vidare är medarbetaren skyldig att
lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs, som information om
förläggning och omfattning av bisysslan.
Gruppen bedömer det som viktigt att respektive huvudman ser till att det finns en
systematisk hantering av prövningen av bisysslor och att förekomsten av bisysslor är
kända i verksamheten samt att det finns en ordning för omprövning av redan
godkända bisysslor.
Prövningen av tjänstledigheter och bisysslor som innebär arbete som hyrläkare eller
i bemanningsföretag hos annan av nämndens huvudmän bör prövas särskilt
restriktivt och möjligheten till utlåning av medarbetare mellan huvudmännen bör
uppmuntras.

Förslag
Södra regionvårdsnämnden uppmanar respektive huvudman att:




Se till att möjligheten till utlåning av personal mellan huvudmännen görs känd
i verksamheten.
Se till att ansökningar om tjänstledighet för att arbeta som hyrläkare eller i
bemanningsbolag i någon av nämndens övriga huvudmäns verksamhet
prövas ytterst restriktivt.
Säkerställa att det finns adekvata bestämmelser och rutiner för prövning av
bisyssla och att dessa är kända och tillämpas. Bestämmelser och tillämpning
ska innebära följande:
-

Årlig inventering av bisysslor
Möjlighet att ompröva redan godkända bisysslor minst en gång per år
Prövning av bisyssla görs en chefsnivå över verksamhetschef, efter
beredning
Krav på medarbetare att lämna uppgifter om bisysslans innehåll,
omfattning och förläggning
Definition av arbetshindrande bisyssla
Ytterst restriktiv prövning av bisysslor som innebär arbete som hyrläkare
eller i bemanningsföretag i verksamhet hos någon av nämndens
huvudmän.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 193

Södra regionvårdsnämndens samarbete
för bättre vård - rapport (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i rapporten ”Samarbete minska
användandet av inhyrd personal”.
Sammanfattning

En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive
huvudman i Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma åtgärder
för att minska användandet av inhyrd personal. Södra regionvårdsnämnden har § 15/19
beslutat rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa intentionerna i
bifogad rapport innebärande att respektive huvudman:


Ser till att möjligheten till utlåning av personal mellan huvudmännen görs känd i
verksamheten.



Ser till att ansökningar om tjänstledighet för att arbeta som hyrläkare eller i
bemanningsbolag i någon av nämndens övriga huvudmäns verksamhet prövas
ytterst restriktivt.



Säkerställer att det finns adekvata bestämmelser och rutiner för prövning av
bisyssla och att dessa är kända och tillämpas. Bestämmelser och tillämpning ska
innebära följande:
- Årlig inventering av bisysslor
- Möjlighet att ompröva redan godkända bisysslor minst en gång per år
- Prövning av bisyssla görs en chefsnivå över verksamhetschef, efter beredning.
- Krav på medarbetare att lämna uppgifter om bisysslans innehåll, omfattning
och förläggning.
- Definition av arbetshindrande bisyssla.
- Ytterst restriktiv prövning av bisysslor som innebär arbete som hyrläkare eller i
bemanningsföretag i verksamhet hos någon av nämndens huvudmän.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i rapporten ”Samarbete minska
användandet av inhyrd personal”.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Samarbete för bättre vård - rapport

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

 Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
 Rapport Samarbete minska användandet av inhyrd personal

Paragrafen är justerad

Ansökan om bidrag till
Kronobergs läns frikyrkoråd
2019

17
18RGK343

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK343
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-25

Regionstyrelsen

Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd 2019

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2019.

Sammanfattning
Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag för 2019
om 80 00 kronor. Frikyrkorådet fungerar som ekumenisk huvudman för den
sjukhuspastorstjänst som ingår i Sjukhuskyrkans personalteam tillsammans med
Svenska Kyrkans personal. Region Kronoberg har i flera decennier beviljat
ansökan om bidrag för verksamheten, eftersom den utgör en viktig funktion för
såväl patienter, anhöriga och personal.
Regionstyrelsen föreslås bevilja Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000
kronor för 2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar för 2019.
Det noteras av organisationen samt bidragsformerna för den andliga vården i
Region Kronoberg kommer att ses över i samband med byggnation av nytt
sjukhus i Växjö.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Ansökan om bidrag från Kronobergs läns frikyrkoråd 2019
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 194

Ansökan om bidrag till Kronobergs läns
frikyrkoråd 2019 (18RGK343)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2019.
Sammanfattning

Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag för 2019 om 80
00 kronor. Frikyrkorådet fungerar som ekumenisk huvudman för den
sjukhuspastorstjänst som ingår i Sjukhuskyrkans personalteam tillsammans med Svenska
Kyrkans personal. Region Kronoberg har i flera decennier beviljat ansökan om bidrag
för verksamheten, eftersom den utgör en viktig funktion för såväl patienter, anhöriga
och personal.
Regionstyrelsen föreslås bevilja Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor
för 2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2019.
Det noteras av organisationen samt bidragsformerna för den andliga vården i Region
Kronoberg kommer att ses över i samband med byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd 2019
 Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd för år 2019.
 Komplettering till ansökan om bidrag

Paragrafen är justerad

GAS 2020 – rapportering av
förarbete av Kulturparken
Småland AB

18
18RGK466

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK466
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2019-08-06

Regionstyrelsen

GAS 2020 – rapportering av förarbete av
Kulturparken Småland AB
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade i mars 2018 att ta ansvar för att inleda ett förarbete
inför en eventuell konferens i Glasriket 2020 och avsatte 830 000 kronor för
ändamålet. Kulturparken Småland AB har haft uppdraget att genomföra detta
förarbete för konferensen, som en första fas inför genomförandet i maj 2020.
Förarbetet har letts av processledare på Kulturparken Småland och har bland
annat inneburit kontakt- och informationsarbete, såväl nationellt, regionalt som
internationellt. Regionstyrelsen har vid två tillfällen, i september 2018 och januari
2019, informerats om genomfört arbete och planeringen framåt. Projektledningen
har haft kontinuerliga kontakter med GAS-organisationen i USA och genomfört
besök på 2018 och 2019 års GAS-konferenser. Representanter för GASorganisationen har vid två tillfällen besökt regionen.
Kulturparken Småland avslutade uppdraget i juni 2019, i enlighet med det
uppdrag som gavs med utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om finansiering av
förarbetet (2018-03-23 §40), och överlämnar härmed en redovisning av uppdraget
i bilagd rapport.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Rapport från Kulturparken Småland AB
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Beslutsunderlag
2019-08-06
18RGK466
Handläggare: Anders Unger, Regional utveckling

GAS 2020 – rapportering av förarbete av
Kulturparken Småland AB
Bakgrund
Organisationen Glass Art Society (GAS) avser att arrangera en internationell
konferens på temat glas och innovation i Glasriket i Kronobergs och Kalmar län
år 2020. Under 2017 ledde Linnéuniversitetet en arbetsprocess med förberedelser
men valde under hösten samma år att lämna ledarskapet för detta förberedande
arbete. Därefter beslutade Regionstyrelsen, i mars 2018, att ta ansvar för att inleda
ett förarbete inför en eventuell konferens i Glasriket 2020 och avsatte 830 000
kronor för ändamålet.
Kulturparken Småland gavs uppdraget att genomföra förarbetet genom att driva
processen, att utveckla koncept för konferensen med förslag på bl.a. organisation,
logistik och lobbyarbete samt att ta fram en plan för finansiering av
genomförandefasen.
Förarbetet hittills
Förarbetet har bedrivits av processledare på Kulturparken Småland och en mindre
arbetsgrupp samt en brett sammansatt intressentgrupp med representation från
bl.a. Region Kronoberg, Region Kalmar län, kommuner, Linnéuniversitetet,
Designarkivet och glasnäringen.
Det arbete som genomförts hittills har bl.a. inneburit kontakt- och
informationsarbete, såväl nationellt, regionalt som internationellt. Regionstyrelsen
har vid två tillfällen, i september 2018 och januari 2019, informerats om
genomfört arbete och planeringen framåt. Projektledningen har haft kontinuerliga
kontakter med GAS-organisationen i USA och genomfört besök på 2018 och
2019 års GAS-konferenser som hållits i Venedig och i USA. Kontinuerligt har
man arbetat med finansieringsfrågan och genomfört möten med bl.a. nationella
myndigheter, stiftelser och med berörda kommuner för att diskutera
finansieringsförutsättningar. Representanter för GAS-organisationen har vid två
tillfällen, i januari och i juni 2019, besökt regionen.
Budgeten för konferensen planeras för finansiering genom offentliga
organisationer i Sverige och Norden och av GAS genom deltagaravgifter.
Förarbetet finansierades av Region Kronoberg och Kulturparken Småland
avslutade uppdraget i juni 2019, i enlighet med det uppdrag som gavs med
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Nygatan 20
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utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om finansiering av förarbetet (2018-03-23
§40). Kulturparken Småland överlämnar härmed en redovisning av uppdraget i
bilagda rapport.
Tidigare beslut
Parallellt med det arbete som Kulturparken Småland genomfört har Region
Kronoberg och Region Kalmar län enats om ett samverkansavtal som markerar
det ömsesidiga intresset hos de båda parterna att skapa ett väl genomfört
evenemang som främjar utvecklingen i hela Glasriket. Samverkansavtalet anger
formerna för den samverkan som ska ske.
Samverkansavtalet fastställdes av regionstyrelsen i Region Kronoberg 2019-05-21
(§104) och av regionstyrelsen i Region Kalmar län 2019-06-18 (§123).
Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade 2019-03-06 (§24) att
uppdra åt AB Destination Småland att ta fram en handlingsplan för den
långsiktiga utvecklingen av besöksnäringen och Glasriket i samband med GAS
och påbörja genomförandet av densamma, under förutsättning att avtal sluts för
konferensens genomförande i Kronobergs och Kalmar län, samt att avsätta medel
för genomförande av GAS-konferensen under dessa förutsättningar.
Fortsatt arbete
Parallellt med det planeringsarbete som genomförts av Kulturparken Småland har
Region Kronoberg och Region Kalmar län arbetat med ett avtal för konferensens
genomförande. Utgångspunkten för detta avtal är bl.a. att de tre parterna - Glass
Art Society, Region Kalmar län och Region Kronoberg - gemensamt ansvarar för
konferensens genomförande i Glasriket. För närvarande pågår arbetet med den
slutliga utformningen av detta avtal, som ska slutas mellan dessa tre parter.
Efter samråd med Region Kalmar län gav Region Kronoberg 2019-06-03
AB Destination Småland uppdraget att ansvara för genomförandet av
konferensen. Bolaget har påbörjat arbetet med förberedandet under sommaren
och kommer att fortsätta arbete med planering, kontakter med olika aktörer och
finansiering under hösten. En anställd projektledare ska vara på plats den 1
september 2019.
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GAS 2020 i det småländska Glasriket
– Avrapportering fas I
Glass Art Society (GAS) är en global medlemsorganisation inom glas med säte i Seattle.
Organisationen har över 2 000 medlemmar från 40 länder, både konstnärer, designer, galleriägare,
samlare, skribenter, tillverkare, utbildare och museer. Organisationen anordnar en årlig konferens
som ambulerar över världen. Den genomfördes 2018 i Italien och 2019 i USA. Syftet med
konferenserna är att befrämja glaset genom att koppla samman konstnärer med personer ur ovan
nämnda kategorier, att visa på innovationer och ny teknik inom området samt att bygga nätverk.
Evenemanget blir också ett forum för information, kompetensutveckling och diskussion inom temat
glas.

1 Bakgrund
Under det tidigare genomförda Glasrikeuppdraget 2012-2017 togs initiativ till att förlägga 2018 års
GAS-konferens till Glasriket. Därför lade Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronobergs län och
The Glass Factory i Boda ned ett grundläggande arbete med att upprätthålla kontakten med GAS.
Samtidigt undersöktes intresset för glaskonferensen hos olika aktörer i Kronobergs och Kalmar län
(regioner, regionförbund, kommuner, privata företag etc). När Ole Victor och Maja Heuer, som då
drev projektet, presenterade idén om en GAS-konferens för glasbruk och studiohyttor samt för
glaskonstnärer blev gensvaret övervägande positivt. Även andra företag med koppling till glas
informerades. Vidare togs kontakter med Linnéuniversitetet, Glasforskningsinstitutet, Sveriges
glasmuseum och The Glass Factory. Sammantaget framgick att Glasriket kunde erbjuda tillräckligt
många platser och lokaler för glasdemos, föreläsningar, utställningar etc. En inventering av
övernattningsmöjligheter och restauranger pekade på Kalmar, Växjö och Kosta som huvudorter för
dess ändamål. Slutligen redovisades en tänkbar budget, vilken visade att konferensen vore fullt
möjlig att genomföra.
Resultatet av denna första undersökning redovisades i rapporten ”GAS 2018, Conference site
proposal” 2015. Intresset var stort också från Glasriketkommunerna, Regionförbundet i Kalmar län,
Region Kronoberg samt länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, vilket resulterade i ett ”Letter
of intent” samma år. 2016 besöktes Glasriket av GAS styrelse, som efter sin rundresa såg området
som ett möjligt konferensalternativ men först 2020.
Under våren 2018 beslutade regionstyrelsen inom Region Kronoberg att avsätta 830 000 kronor för
att fortsättningsvis undersöka förutsättningarna att arrangera en internationell konferens i Glasriket
2020. Uppdraget tilldelades Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum i Växjö (bilaga 1) med
Gunnel Holmér som projektledare i nära samarbete med Ole Victor. Denne hade sedan 2015 haft
fortlöpande kontakt med GAS angående en konferens i Sverige. Inledningsvis deltog även Maja
Heuer från The Glass Factory i planeringen. Arbetet med den nya förstudien påbörjades i maj 2018
och avslutades i juni 2019 (fas I), varefter uppdraget övergått till Destination Småland (fas II).
Kostnadsredovisning finns i bilaga 2.
Kulturparken Smålands uppdrag byggde vidare på ovan nämnda förarbete från perioden 2015-2017.
Då Kulturparken inledde undersökningen 2018 fanns följaktligen ett omfattande underlag att utgå
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ifrån. Dock måste detta uppdateras med tanke på att Glasriket befinner sig i ständig förändring.
Under de senaste åren har detta ytterligare stärkts genom nyanställningar exempelvis på Kosta, och
i Orrefors finns en ny studiohytta. Samtidigt pågår forskning, som gör att själva glasmaterialet kan
ses ur nya synvinklar. Under senare tid har såväl sanering av glasbruksmark som forskning om
glasåtervinning alltmer hamnat i fokus. Första gången representanter från GAS besökte Glasriket
var 2016. Deras intresse för Glasriket och dess aktörer blev stort men för 2018 års konferens
förordade de Venedig. Däremot kunde Glasriket kvarstå som alternativ för konferensen 2020, och
under senare delen av Glasrikeuppdraget aktualiserades denna fråga via Linnéuniversitetet. Därefter
valde universitetet att lämna ledarskapet när det gällde det förberedande arbetet.

2 Uppdragsbeskrivning
Förstudiens mål har enligt Region Kronobergs önskemål varit att skapa förutsättningar för att
Glasriket ska bli plats för konferensen GAS 2020.
Mera i detalj har uppdraget från Region Kronoberg inneburit att
1

driva processen att undersöka förutsättningar för genomförandet av en GAS-konferens

2

utveckla ett konkurrenskraftigt koncept som stärker möjligheterna att förlägga konferensen
till Glasriket

3

utveckla ett konkurrenskraftigt koncept som skapar förutsättningar för mera långsiktiga
effekter av utvecklingsarbetet kring konferensen

4

planera arbetet och föra dialog med GAS

5

föra dialog med och förankra hos nyckelaktörer




6

lokalt
regionalt
nationellt

samverka i exempelvis arbetsgrupper med





regionala aktörer
lokala nyckelaktörer
berörda kommuner
externa konsulter

7

skapa förslag till organisation

8

skapa förslag till logistik

9

skapa förslag till lobbyarbete etc

10

föreslå finansiering av genomförandefasen

11 säkerställa finansiell medverkan
12 löpande rapportera till regionstyrelse
13 rapportera till intressentgrupp
Det primära målet för Kulturparkens uppdrag har följaktligen varit att säkerställa genomförandet av
en GAS-konferens i Glasriket 2020.
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Uppdraget angående en GAS-konferens i Glasriket 2020 tilldelades Kulturparken Småland i april
2018. Redan i maj deltog Gunnel Holmér och Ole Victor tillsammans med Kulturparkens
ordförande RosMarie Jönsson Neckö i 2018 års GAS-konferens i Venedig. Syftet var att återknyta
kontakterna med GAS, att undersöka dess förväntningar/krav inför en eventuell konferens i Sverige
samt att för dess styrelse markera att frågan om GAS 2020 i Glasriket fortfarande är aktuell från den
svenska sidan. Dessutom var det angeläget att knyta flera viktiga kontakter med andra
konferensdeltagare och att närmare granska hur en GAS-konferens brukar vara organiserad. Vid
överläggningar med GAS president Natali Rodrigues och dess styrelseledamot Matt Durran
framkom att intresset kvarstod för ett liknande evenemang i Glasriket 2020.
I juni 2018 drogs riktlinjerna upp för det kommande arbetet, som på allvar inleddes i augusti efter
semestern. I grova drag innebar detta framtagande av organisationsplan, upprättande av budget och
undersökning av finansieringsmöjligheter, förberedelse av avtal mellan GAS och svensk huvudman,
inventering av hotell och lokaler för olika aktiviteter, kommunikationsmöjligheter samt kontakter
med tänkbara aktörer.
Under våren 2019 lades mycket arbete på budget och finansiering samt på avsiktsförklaring och
avtal med GAS. Återstående projekttid fokuserade på arbetet med programmet för konferensen.

3 GAS-konferensen till Småland
(Uppdragets punkt 1 & 2)
Stora delar av arbetet med att förmå GAS att förlägga sin konferens till Småland hade redan
genomförts i förarbetet till föreliggande projekt (se Bakgrund). Således meddelade GAS sin avsikt
att förlägga GAS 2020 till Småland under konferensen GAS 2018 i Venedig, vilket även bekräftats
i den fortsatta dialogen (bilaga 3). För detta projekt återstod att åstadkomma överenskommelser och
avtal om hur detta skulle kunna genomföras. Detta uppdrag kan sägas vara utfört så långt det har
varit möjligt.

4 Långsiktiga mål och effekter
(Uppdragets punkt 3)
Både GAS och de svenska aktörerna har hela tiden haft som målsättning att använda konferensen
för att utveckla och befrämja glaset i Småland och i Sverige. GAS poängterar vad de kallar
”Legacy”, dvs arvet, efterlämningarna och effekterna av konferensen. I projektbeskrivningen
utvecklas detta och vi kan redan nu se effekterna.
Tematiskt har i överenskommelse med GAS beslutats om titeln ”Re:Generation - Innovation
through Tradition”. Avsikten är att föra fram Det nya Glasriket, framgångsfaktorer för svenskt glas,
den unga generationen och de kommande inom glas, innovation och kreativitet samt hållbarhet.
Dessutom befrämjas besöksnäringen i Småland, inte bara inom glas.
Uppdraget kan därför sägas ha utförts så långt det varit möjligt i fas I.
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5 Planering
(Uppdragets punkt 4, 7, 8, 10 & 11)
Det stora arbetet i fas I har varit planering. Det innefattar organisation, budget och logistik. Ett
organisationsschema har tagits fram i dialog med intressentgruppen och GAS. En budget har tagits
fram med utgångspunkt från tidigare konferensers budgetar anpassade till svenska förhållanden och
finansieringsmöjligheter. Ett koncept för logistiken har tagits fram i samarbete med GAS.
Tidpunkten för GAS 2020 fastställdes i dialog med GAS och regionernas destinationsbolag till
Kristi Himmelsfärdshelgen 20-23 maj 2020. Eftersom detta är en långhelg beräknas evenemanget
locka särskilt många deltagare. Då turistsäsongen ännu inte börjat är tillgången på hotellrum större
än under sommaren. Dessutom kan vädret vara relativt behagligt under vårmånaden maj. Genom att
ingen ordinarie glasproduktion beräknas pågå under dessa dagar ökar tillgången till hyttor och andra
lokaler centrala för programmet
Uppdragen kan därmed sägas ha utförts så långt det varit möjligt i fas I.
5.1 Organisation
Organisationsschemat har tagits fram med utgångspunkt i hur offentliga projekt vanligtvis
organiseras i Sverige. Det har sedan utvecklats utifrån den internationella kontexten och de
erfarenheter GAS har sedan tidigare.
Här måste formellt ansvar och befogenhet återspeglas men också praktiska förhållanden för att
effektivisera arbetet.

Flera ”sub committees” har redan bildats under fas I.
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Intressentgruppens uppdrag har varit:




Att vara ett stöd till arbetsgruppen.
Att genom sina kontaktnät, sin kompetens och sitt kunnande bidra till arbetet när det gäller
medverkan, innehåll och finansiering av ett framtida genomförande.
Att utgöra viktiga intressenter som kan förankra GAS 2020 i Glasriket och bland de olika
aktörer som kan bidra till genomförandet på olika sätt.

5.2 Logistik
Från början upplevde GAS geografin och logistiken som ett problem. Efterhand har de skiftat över
till att se dessa som en möjlighet.
Utgångspunkten har varit hur en vanlig GAS-konferens brukar fungera. Till detta kommer
transporter som är nödvändiga för att få med alla aktörer i Småland som vill vara med samt
övernattningsmöjligheter. Med tiden har den ursprungliga modellen utvecklats i samarbete med
GAS och utmynnat i föreliggande modell.
GAS styrelse är införstådd med att evenemangen under konferensen är utspridda i hela Glasriket
och att deltagarna kommer att bo främst i Kosta, Växjö och Kalmar. Detta ställer stora krav på
logistik varför projektgruppen har fört en dialog med Destination Småland. I möjligaste mån ska
transporterna ske kollektivt huvudsakligen med buss, men möjlighet att åka tåg vissa sträckor måste
närmare undersökas. Av miljömässiga skäl bör bilresor ske i minsta möjliga utsträckning.
5.3 Geografisk spridning
Huvudort blir Kosta men fokusorter blir också Boda, Pukeberg och troligen även Målerås i någon
mån. Övriga platser med glasanknytning inkluderas också som mål. Så många som möjligt
övernattar i Kosta men de flesta kommer att bo i Kalmar och Växjö. Ytterligare möjligheter finns
men inkluderas inte i konferensen logistikkoncept.
Att Kosta blir konferensens huvudort under konferensen har flera orsaker. Glasbruket är det äldsta
och största i Sverige och har stor attraktionskraft inte minst genom kända konstnärer som Bertil
Vallien, Göran Wärff, Kjell Engman och Anna Ehrner. Bruket kan tillsammans med Kosta
glascenter erbjuda lämpliga lokaler för uppvisning av glasarbete i olika tekniker, utställningar,
föreläsningar etc och har dessutom stora ytor utomhus för olika aktiviteter. En positiv dialog har
inletts med Ulf Kinneson (VD), Kjell-Olof Askencrantz (marknadsdirektör) och Maria Lomholt
(konstglasansvarig) samt Emil Andersson (destinationschef) på Destination Kosta. Fördelen med
Kosta som ”nav” är också att Kosta Art Hotel och Kosta Lodge sammantaget kan erbjuda stora
övernattningsmöjligheter i anslutning till Glasbruket. Samtliga rum är förbokade för GAS 2020.
Vidare får The Glass Factory (TGF) i Boda en central roll under konferensen. Här finns såväl hytta
som lokaler för utställningar, föreläsningar och fest/mingel. Dess chef Maja Heuer, som
involverades tidigt i planeringen, har ställt sig positiv liksom styrelsemedlemmarna från GAS, vilka
besökt TGF två gånger.
Även Pukeberg har utvalts som en central plats för GAS 2020. Här finns både glasskolan och
Designarkivet liksom stora utrymmen för utställningar och mingel/fest. Nybro kommun med
Susanne Stockman (destinationsansvarig) i spetsen har välkomnat GAS representanter. Målet är att
Pukeberg ska få en viktig roll under konferensen.
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Kosta, Boda och Pukeberg ligger alla centralt i Glasriket och är omgivna av ett flertal
glasproducenter. Detta har inneburit kontakter med bruken Målerås, Bergdala, Skruf och Reijmyre
samt med studiohyttorna Transjö hytta, MickeJohans Konstglas och Persson & Persson.
Kringindustri, som förser glasbruken med kompetens och resurser, har eller ska också involveras,
exempelvis ESSEMCE, Glasma, Hybe, Corgab och Fantazilaboratoriet. Dessutom har några aktörer
hörsammat inbjudan till informations-, diskussions- och förslagsträffar i Kosta, Pukeberg och
Bergdala.
Glasriket är mångfasetterat och målet för konferensen är att visa svenskt glas ur flera olika aspekter.
Ambitionen under detta projekt har därför varit att nå olika typer av regionala aktörer för
medverkan under GAS 2020. Följaktligen har en dialog förts med Linnéuniversitetet, RISE
(Glasforskningsinstitutet), Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum, The Glass Factory samt
Designarkivet/Kalmar konstmuseum. Tillsammans med Emmaboda kommun och
Emmabodabygdens arkivförening ingår dessa dessutom i The Swedish Glass Net (SGN), som
värnar det svenska glasets arkiv och samlingar.
Destination Småland har fr o m projektets fas II tagit på sig ansvaret för att planera och genomföra
konceptet.
5.4 Budget
Budgeten har tagits fram i steg med början 2015 och 2016. Utgångspunkten har varit tidigare GASkonferensers budgetar. Dessa har använts som checklista och storleksuppskattningar. Anpassning
har sedan gjorts för svenska förhållanden, finansieringsmöjligheter och logistiksituationen.
Budgeten har hela tiden varit ett levande dokument. Den senaste versionen bifogas (bilaga 4).
Budgeten har tagits fram i samarbete med GAS, regionerna och expertis från bl a Växjö & Co och
Linnéuniversitetet med stor erfarenhet av budgetarbete. Budgeten kan fortsatt utvecklas och
anpassas till rådande förhållanden.
5.5 Finansiering
I budgeten ingår en finansieringsbudget. Finansiering kan sägas har ordnats så att konferensen kan
genomföras. Det är dock önskvärt att komplettera med ytterligare ansökningar för att höja kvalitet
och öka omfattningen på konferensen. Ytterligare finansiering skulle också bidra till de långsiktiga
målen att utveckla glaset i Småland och Sverige.
Region Kronoberg och Region Kalmar län har utlovat tillsammans en miljon kronor till fas II. Det
återstår dock för Destination Småland att göra en formell ansökan till Region Kalmar län.
En dialog förs med Tillväxtverket angående EU-bidrag. Här behövs framför allt besked från Region
Kalmar län om hållning till detta. Ansökningstiden går ut i september (fas II).
Nordiska ministerrådet har efter ansökan beviljat 200 000 Dkk (cirka 290 000 Sek). Detta ska
främst gå till nordiskt samarbete och kommunikation kring konferensen. Ministerrådet uppmanar
också till att söka ytterligare medel, och en större summa, från en av deras andra fonder.
Ansökningstiden går ut i september (fas II).
Pengar har sökts från de fyra Glasriketkommunerna samt Kalmar och Växjö. 150 000 har beviljats
från Nybro, Emmaboda, Växjö och Lessebo (Lessebo med förbehållet att övriga
Glasriketkommuner bidrar).
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En fråga som uppkommer frekvent är hur intäkterna från konferensavgifterna ska disponeras. Detta
är föremål för förhandlingar med GAS inför den överenskommelse (kontrakt) som fortfarande inte
är underskriven. Konferensavgifterna betalas in till GAS som utlovar full transparens kring detta.
GAS är införstådda med att det aldrig kommer på fråga att de får några pengar från Sverige. De
förstår också att GAS kan komma att stå för en del utgifter i samband med konferensen. Detta måste
dock som sagt förhandlas.
Se i övrigt budgetbilagan.

6 Kommunikation
(Uppdragets punkt 5, 6, 9, 12 & 13)
6.1 Dialog med GAS
Dialogen med GAS har varit ständigt pågående under hela projekttiden främst genom Ole Victor
och Brandi Clark, VD för GAS. En viktig länk till GAS har även varit Matt Durran med säte i
London och som vid flera tillfällen besökt Glasriket.
Arbetet under hösten 2018 utgjorde underlag för besöket från GAS 13-17 januari 2019. Från dess
styrelse kom Natali Rodrigues (president), Brandi Clark (VD), John Kiley (kassör) och Matt
Durran. Dessa bodde dels på PM & Vänner Hotell i Växjö, dels på Kosta Art Hotel. Under
rundresan i Glasriket besöktes glasbruken i Kosta, Målerås och Pukeberg, studiohyttan i Transjö,
The Glass Factory i Boda, Kalmar konstmuseum och i Växjö Sveriges glasmuseum (inkl.
Kulturarvscentrum Småland), Domkyrkan, RISE (Glasforskningsinstitutet) och Linnéuniversitetet.
Med tanke på föreläsningar och andra aktiviteter besöktes Kalmar slott, Kalmarsalen, Kalmar teater,
konserthuset i Växjö samt Växjö teater. Landshövdingen i Kalmar, Växjö kommun och
Kulturparken bjöd på middagar och landshövdingen i Växjö bjöd på lunch. Intrycken var positiva
och övertygade GAS-gruppen om att förlägga GAS 2020 till Glasriket! Kosta utsågs som
huvudplats för konferensen tillsammans med Pukeberg och Boda.
Eftersom många frågor från GAS styrelse rörde logistiken beträffande transporterna mellan olika
evenemang under konferensen, inbjöds Oskar Wijk från Destination Småland till det avslutande
mötet.
GAS 2019 i Florida, USA, gick av stapeln i redan i mars pga värmen. Ole Victor och Björn
Arfvidsson från Kulturparken Småland deltog och hade under konferensen flera möten med
styrelsen för GAS.
Under våren gick GAS ut med ett call om programpunkter för GAS 2020 i Småland. Över 180
förslag från hela världen kom in – fler än någonsin tidigare i konferensens historia. Samtidigt gick
ett upprop ut över Småland, Sverige och Norden om programpunkter.
När styrelsen för GAS åter besökte Småland i 9-13 juni 2019, nu med en delegation på åtta
personer, var processandet av alla dessa förslag i fokus.
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6.2

Samverkan

Projekt
The Swedish Glass Net (SGN) är informerade om konferensen och är beredda att medverka (7/6
2018).
Kontakt har tagits även med Glasriket på tillväxt (Weronica Stålered, 14/12 2018, 7/2 2019), men
detta samarbete med besöksnäringen kan vidareutvecklas under fas II.

Lokalt
Efter informationsmöten och besök från GAS har arbetsgrupper tillsatts vid glasbruken Kosta,
Pukeberg och Målerås samt vid The Glass Factory i Boda.
Även Orrefors Park och Glasrikets skatter med Orrefors museum är inställda på medverkan under
GAS 2020.
Vidare har GAS-projektet presenterats för Konst- och bruksglasföreningen med säte i Växjö (20/2
2019). Denna ställde sig mycket positiv till konferensen och kan knytas till dess volontärverksamhet.
Natur- och kulturguider i Glasriket har lämnat förslag på en rad teman för bussresor till olika
besöksmål både för konferensdeltagare och för deras ”medföljare”.

Regionalt
Projektgruppen har fört en fortlöpande dialog med Region Kronoberg (Anders Unger, se datum
under punkt 12) och har även haft möten med Region Kalmar län (Maria Agestam och Camilla
Håkansson, 21/11 2018) främst beträffande ekonomi och samarbetsavtal såväl mellan regionerna
som med GAS. Vidare har samarbete inletts med Destination Småland (Oskar Wijk, 3/9 2018, 11/1
2019), Växjö & Co (Peter Knutsson, 3/9 2018, 9/1 2019) och Destination Kalmar (Åke Andersson)
angående hotellbokningar och transportfrågor.
I ett tidigt skede kontaktades Glasriketkommunerna Lessebo, Emmaboda, Nybro och Uppvidinge
samt Kalmar och Växjö kommun. En särskild presentation av GAS 2020 gjordes för
kommunstyrelsen i Nybro kommun (28/1 2019) och projektgruppen hade även ett separat möte med
kommunalråd Christina Davidson (18/2 2019). Alla nämnda kommuner utom Uppvidinge och
Kalmar har beviljat medel för genomförande av konferensen.

Nationellt
Även utanför Glasriket finns unika möjligheter att lära känna svenskt glas, varför besöksmål med
fokus på Stockholm före och efter huvudkonferensen kommer att erbjudas deltagarna. Olika förslag
på evenemang har därför diskuterats med Nationalmuseum, Arkitektur- och designcentrum
(ArkDes), Stockholms auktionsverk, Svensk Form och Glasakademin.
En Workshop har genomförts på Svensk Form i Stockholm (12/11 2018). Syftet var att diskutera
tänkbart tema och innehåll för GAS 2020. Deltagare (externa konsulter) var Ingegerd Råman och
Fredrik Nielsen (glaskonstnärer), Dennis Dahlqvist (konst- och designkritiker) samt från
projektgruppen Ole Victor och Gunnel Holmér. Gruppen enades om att ”innovation” och
”tradition” bör vara ledord för konferensen. Detta anammades senare av GAS styrelse, som
fastställde temat ”RE:Generation Innovation through Tradition”.
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Internationellt
Företrädare för glas i Danmark, Finland och Norge har kontaktats och besökts. I alla tre länderna
har arbetsgrupper (sub committees) bildats och en gemensam ansökan till Nordiska ministerrådet
har sänts in och beviljats anslag.




Danmark: Designmuseum Danmark, KADK, Holmegaard Værk, Biennalen for
kunsthåndværk, Glasmuseet Ebeltoft och Hempel glasmuseum
Finland: Riihimäki glasmuseum, Nuutajärvi glass center och Aalto University mfl
Norge: Norgesglass, Hadeland glassverk, Norsk glassmuseum mfl

De har alla för avsikt att bidra till konferensen genom deltagande, föredrag, uppvisningar,
utställningar men kanske framför allt med för- och efteraktiviteter på hemmaplan.
Även Island och Baltikum borde kontaktas (fas II).
6.3 Lobbying
Informationsspridning har varit en viktig del under projektets gång. Pressmeddelande skickades ut
från Region Kronoberg i oktober 2018. En hemsida (gas2020.se) har upprättats och intresserade har
kunnat prenumerera på ett nyhetsbrev. Informationsträffar har genomförts i Kosta, Pukeberg och
Bergdala och aktörsträffar har skett både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Information om GAS 2020 har dessutom lämnats i följande sammanhang:






Glasriketuppdragets slutkonferens (Kosta 7/5 2018) och på konferens om
Glasriketuppdragets uppföljning (Kosta 3/12 2018)
styrelsemöte, Glasrikets skatter (Orrefors 31/8 2018)
möte, The Swedish Glass Net (SGN) (Emmaboda 7/6 2018)
möte, Fredrik Nielsen, ordf. i Glasakademin (Stockholm 17/9 2018)
möte för allmänheten i Nybro kommun (Pukeberg, 7/2 2019)

6.4 Rapportering
Under projektet har avstämning skett fortlöpande med Anders Unger på Region Kronoberg:
2018: 20/4, 25/4, 24/5, 21/6, 22/8, 14/9, 12/10, 14/11 och 7/12
2019: 4/1, 21/1, 31/1, 5/2, 14/2, 6/3, 19/3, 16/4, 14/5 och 21/5.
Rapportering till regionstyrelsen, Region Kronoberg, har skett 18/9 2018 och 22/1 2019 och möte
med Martin Myrskog, Christel Gustafsson och Anders Unger på Region Kronoberg 12/12 2018.
Information har lämnats vid intern beredning på Region Kronoberg med Christel Gustafsson,
Anders Unger m fl. 5/2 2019.
Som ett stöd till projektgruppen tillsattes efter sommaren 2018 en intressentgrupp bestående av
följande ledamöter:
Region Kronoberg: Helen Hägglund (ersatt av Anders Unger)
Region Kalmar län: Maria Agestam
Emmaboda kommun: Jan Dzedins (Ann-Christine Torgnyson)
Lessebo kommun: Bodil Askencrantz
Nybro kommun: Susanne Stockman
Orrefors Kosta Boda: Maria Olofsson
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Målerås glasbruk: Martin Robertsson
The Glass Factory: Maja Heuer
Orranäs bruk: Jeanette Lennartsdotter
Glasakademin: Fredrik Nielsen
Linnéuniversitetet: Erika Lagerbielke
RISE Glass (tidigare GlaFo): Christina Ståhlhandske
Designarkivet (Kalmar konstmuseum): Eva Wängelin
Genom sina kontaktnät och sin kompetens har intressentgruppen bidragit med idéer gällande
medverkan, innehåll och finansiering av GAS 2020.
Möten har ägt rum vid tre tillfällen: 13/9 2018 (Växjö), 28/11 2018 (Kalmar) samt 3/4 2019
(Kosta).
2019-08-05

Gunnel Holmér

Ole Victor

Kulturparken Småland, Växjö

Bilagor
Bilaga 1
Region Kronobergs uppdrag till Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum

Bilaga 2
Kostnadsredovisning

Bilaga 3
Bekräftelse från GAS på konferens i Småland 2020

Bilaga 4
Budget
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Sven Westbergs fond
Glasriketkommunerna
Kalmar kommun
Växjö kommun
GAS

Tillväxtverket

Region Kronoberg
Region Kalmar

Summa kostnader

Summa finansiering

Potentiella finansiärer (exempel)

Marknadsföring
Artist commission
Frakter & Shipping

Kostnader
Lokaler
Transporter
Föreläsare
Projekpersonal
Annat och andra
Ceremonier
Måltider
Print
Bankavgifter o dyl
Försäkringar
Resor/uppehälle GAS
Resor personal
Utrustning till besökspunkter

Baserad på budget för GAS i Corning & Florida

Skiss budget GAS 2020

Bilaga 4

300 000 kr
75 000 kr
75 000 kr

250 000 kr
250 000 kr
500 000 kr

668 000 kr

200 000 kr

429 000 kr
39 000 kr

1 450 000 kr

HT19

HT19

1350

Totalt
500 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
20 000 kr
600 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
518 325 kr
3 438 325 kr

1 988 325 kr Total finansiering: 3 438 325 kr

Transaktioner mm

Se fliken "lokaler"
Se fliken "Transporter"
$400 men inga resor, 40 föreläsare/uppvisningar
Gunnel & Ole mfl (flik personal)
Program, ekonomi, marknad, volontärsamordnare
Öppning/avslutningsceremonier, underhållning, lokaler m m
Ceremonier, volontärer, personal

Typ av kostnad

‐ kr
60 000 kr
300 000 kr Ljud, ljus, tält, scener ‐ ev ska den här kostnaden fördelas på
respektive aktör som ska vara besökspunkt eller GAS
‐ kr
300 000 kr Betalning till formgivare, Circus etc
‐ kr
2 770 325 kr Total summa kostnader: 3 438 325 kr
VT20
250 000 kr
250 000 kr
500 000 kr
20 000 kr
300 000 kr (150 000 kr vardera)
75 000 kr
75 000 kr
518 325 kr

‐ kr
504 000 kr
166 000 kr
611 325 kr
204 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
20 000 kr
5 000 kr

VT20

9,07 kr Dollarkurs

[2019‐03‐19 Budget GAS2020 Ver 23.xlsx]Budget

Procent
15%
15%
29%
1%
17%
4%
4%
15%
100%

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 195

Glass Art Society 2020 – rapportering av
förarbete av Kulturparken Småland AB
(18RGK466)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i mars 2018 att ta ansvar för att inleda ett förarbete inför en
eventuell konferens i Glasriket 2020 och avsatte 830 000 kronor för ändamålet.
Kulturparken Småland AB har haft uppdraget att genomföra detta förarbete för
konferensen, som en första fas inför genomförandet i maj 2020.
Förarbetet har letts av processledare på Kulturparken Småland och har bland
annat inneburit kontakt- och informationsarbete, såväl nationellt, regionalt som
internationellt. Regionstyrelsen har vid två tillfällen, i september 2018 och januari 2019,
informerats om genomfört arbete och planeringen framåt. Projektledningen har haft
kontinuerliga kontakter med GAS-organisationen i USA och genomfört besök på 2018
och 2019 års GAS-konferenser. Representanter för GAS-organisationen har vid två
tillfällen besökt regionen.
Kulturparken Småland avslutade uppdraget i juni 2019, i enlighet med det uppdrag som
gavs med utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om finansiering av förarbetet (2018-0323 §40), och överlämnar härmed en redovisning av uppdraget i bilagd rapport.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - slutrapport förarbete GAS
 Beslutsunderlag GAS KPS rapportering
 Reviderad GAS slutrapport inklusive bilagor

Paragrafen är justerad

Arbetsmodell för den
politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i
Växjö
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-05

Regionstyrelsen

Arbetsmodell för den politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens roll,
befogenheter och arbetsmodell.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 93/19 styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation, samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö.
Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för projektet.
Regionstyrelsen beslutade § 145/19 att uppdra åt regiondirektören att till
regionstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter. I beslutsunderlag ”Arbetsmodell
för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i Växjö” beskrivs den
politiska styrgruppens roll, befogenheter och arbetsmodell.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag - Arbetsmodell för den politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö
§ 145 RS Underlag till beslut om styrande planeringsprinciper,
projektorganisation och övergripande tidplan för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-06-19

Politisk styrgrupp för byggnation av nytt sjukhus i Växjö
– roll, arbetsmodell och befogenheter
Ärende
Regionstyrelsen beslutade § 145/19 att uppdra åt regiondirektören att till
regionstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter. Regionfullmäktige fastställde
därutöver § 93/19 styrande planeringsprinciper, övergripande projektorganisation,
samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö. Regionstyrelsens arbetsutskott
utsågs till politisk styrgrupp för projektet.
Genomförande
Den politiska styrgruppens roll

Den politiska styrgruppen ska:





Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas av regionstyrelsen och regionfullmäktige under hela processen.
I beredning av politiska beslut säkerställa att Region Kronobergs styrande
dokument efterlevs (policy, TFP, Hållbarhetsprogram, RUS och Närmare
Kronobergaren).
Ansvara för beredning av kommunikationsplan för byggnation av nytt
sjukhus.
Ansvara för Region Kronobergs medborgardialog med anledning av
byggnation av nytt sjukhus, samt representera Region Kronoberg vid
medborgardialog. Genomförande av medborgardialog sker i enlighet med
Region Kronobergs fastställda styrdokument.

Den politiska styrgruppens befogenheter

Den politiska stygruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av
regionstyrelsen eller regionfullmäktige enligt gällande reglemente och
delegationsordningar. Den politiska styrgruppen ansvarar vidare för att processen
med byggnation av nytt sjukhus i Växjö sker ändamålsenligt och i enlighet med
regionfullmäktiges beslut samt gällande styrdokument och lagar med mera. Den
politiska styrgruppen godkänner projektets löpande framdrift efter avrapportering
från regiondirektör.
Den politiska styrgruppens arbetsmodell

I första hand ingår styrgruppens sammanträden i arbetsutskottets ordinarie
sammanträde från och med augusti 2019. Regionstyrelsens ordförande är
sammankallande i den politiska stygruppen och beslutar om eventuellt extra
sammanträden för styrgruppen.
Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen
ska föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs.
Styrgruppen får tjänstemannastöd av projektorganisation i enlighet med
regionfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-06-19

Arvode

Arvode utgår i enlighet med arvodesreglemente för förtroendevalda.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Styrgruppen sammanträder i första hand i samband med ordinarie arbetsutskotts
sammanträden varför inget extra arvode utgår. I det fall ordförande kallar till
sammanträden utöver detta utgår arvode enligt vad som anges i arvodesreglemente
för förtroendevalda. Vid ett extra sammanträde uppgår arvodeskostnader totalt till
ca 10 000 kr (arvode, reskostnader och eventuell förlorad arbetsförtjänst).
I regionfullmäktiges budget är 160 000 kr anslagna för Region Kronobergs
medborgardialog årligen. Kostnader för medborgardialog avseende byggnation av
nytt sjukhus i Växjö ska rymmas inom den av fullmäktige antagna budgeten.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens roll,
befogenheter och arbetsmodell.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 145

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

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde i
augusti återkomma med förslag på den politiska styrgruppens roll, arbetsmodell och
befogenheter.
2. 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.
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: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

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: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

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.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) och Sven Sunesson (C) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla
följande tilläggsförslag:
"Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter"
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar han om regionstyrelsen bifaller Henrietta Serrates (S) och Sven
Sunessons (C) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
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

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 196

Arbetsmodell för den politiska
styrgruppen för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö (19RGK220)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens roll, befogenheter
och arbetsmodell.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 93/19 styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation, samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö. Regionstyrelsens
arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för projektet.
Regionstyrelsen beslutade § 145/19 att uppdra åt regiondirektören att till
regionstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter. I beslutsunderlag ”Arbetsmodell för
den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i Växjö” beskrivs den politiska
styrgruppens roll, befogenheter och arbetsmodell.
--Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att göra vissa redaktionella ändringar i
beslutsunderlaget inför regionstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens roll, befogenheter
och arbetsmodell.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - arbetsmodell för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö
 Beslutsunderlag Den politiska styrgruppens roll och mandat
 §145 RS Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till beslut om styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt tidplan för nytt sjukhus

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20
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19RGK1316

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1316
Handläggare: Roland Olofsson-Dolk,
Datum: 2019-07-04

Regionstyrelsen

Modell för medicinsk uppföljning vårdval primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval Primärvård
Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges Kommuner
och Landstings rekommendationer – ”Basmodell för uppföljning av vårdval
primärvård samt Modell för fördjupad uppföljning”.

Sammanfattning
I begreppet kvalitetssäkrad välfärd ingår att säkerställa att vården bedrivs enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet samt patientsäkert och kostnadseffektivt,
oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av privat utförare.
I kommunallagen (2017:725), framgår följande i 10 kap 8 §: ”När skötseln av en
kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska
kommunen eller landstinget kontrollera och följa upp verksamheten.”
Landstingsstyrelsen beslutade § 172/11 att sex vårdcentraler per år inom Vårdval
Primärvård Kronoberg ska följas upp i enlighet med Fördjupande medicinska
granskningar.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer för
hur denna typ av uppföljningar och med anledning av detta föreslås
regionstyrelsen besluta att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval Primärvård
Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges Kommuner
och Landstings rekommendationer – ”Basmodell för uppföljning av vårdval
primärvård samt Modell för fördjupad uppföljning”.
Uppföljningarna utförs av Kundvalsenheten.
Genomförande
Uppföljningarna kommer ske genom två typer av uppföljning – löpande
uppföljning och fördjupad uppföljning.
Löpande uppföljning

I en löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och
överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner.
Denna uppföljning kommer att göras kontinuerligt av samtliga de vårdcentraler
som ingår i Vårdval Kronoberg Primärvård. Uppföljningen ska genomföras enligt
de principer som beskrivs i SKLs dokument Basmodell för uppföljning av vårdval
primärvård.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1316
Handläggare: Roland Olofsson-Dolk,
Datum: 2019-07-04

Den exakta definitionen av vilka parametrar som ska följas kan, beroende på
förändrade krav och förutsättningar, förändras över tid, men det övergripande
syftet är att kvalitetssäkra och stödja utveckling i den verksamhet som utförs med
landstingets/regionens resurser.
Utfallet av den löpande uppföljningen redovisas översiktligt i Kundvalsenhetens
verksamhetsberättelse.
Fördjupad uppföljning

Om den löpande uppföljningen visar oklarheter avseende kvalitet eller hur det
upprättade avtalet för Vårdval Kronoberg Primärvård efterlevs, ska en fördjupad
uppföljning göras. Denna ska genomföras enligt de principer som beskrivs i SKLs
dokument Modell för fördjupad uppföljning.
Den exakta utformningen av en fördjupad uppföljning anpassas efter vilka
parametrar som identifierats i den löpande uppföljningen.
Utfallet av en fördjupad uppföljning redovisas till hälso- och sjukvårdsdirektören.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Basmodell för uppföljning av primärvård
- Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom hälsooch sjukvård
- Landstingsstyrelsen § 172/11
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Förord
Sveriges Kommuner och Landsting gjorde våren 2013 en kartläggning av
hur landsting och regioner arbetar med uppföljning och kontroll av
primärvård ur ett beställarperspektiv. Arbetet utgick från diskussioner i
SKL:s Vårdvalsnätverk och ingick som en del i det övergripande
projektet Kvalitetssäkrad välfärd.
Kartläggningen visade att det finns betydande skillnader i landstingens
sätt att arbeta med frågan. Samtidigt finns det en stor kärna av likartade
ambitioner och synsätt.
De flesta landsting arbetar idag med att vidareutveckla sina
uppföljningsformer. Ömsesidigt lärande kan ge bättre kvalitet. Samarbete
och arbetsfördelning kan också förenkla en del av utvecklingsarbetet.
Ökad enhetlighet när så är möjligt och lämpligt, kan dessutom förenkla
för vårdgivarna.
En basmodell för uppföljning av primärvård har med utgångspunkt i
detta tagits fram. Ambitionen med modellen har varit att den ska ligga i
linje med behov och ambitioner som delas av många. Den ska kunna
utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om
uppföljning och kontroll av primärvård. Modellen ska bygga på sådant
som finns eller håller på att utvecklas i landsting och regioner, tanken är
att koppla ihop befintlig kunskap och kompetens.
Basmodellen är framtagen av en arbetsgrupp ledd av Sören Berg inom
SKL:s vårdvalsnätverk och är en del av den prioriterade satsningen på
kvalitetssäkrad välfärd. För att säkerställa att modellen passar in i den
bredare helheten har avstämningar gjorts med andra projekt och
satsningar som ur andra perspektiv arbetar med likartade frågor.
Denna rapport går att ladda ner från www.skl.se/publikationer.
Leena Ekberg svarar på frågor om rapporten.
Stockholm i maj 2014

Lennart Hansson
Sektionen för demokrati och styrning
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Introduktion
Vad basmodellen är
Basmodellen är avsedd att vara ett stöd för varje landstings/regions eget beslut
om metoder och indikatorer för uppföljning av primärvårdsverksamhet.
Modellen är avsedd för relationen mellan uppdragsgivare/beställare och
enskilda vårdcentraler/hälsocentraler, oavsett driftform. Syftet är att
kvalitetssäkra och stödja utveckling i den verksamhet som utförs med
landstingets/regionens resurser.
Modellen är utformad för att passa in i en bredare helhet. Ramarna anges bland
annat i Socialstyrelsens föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete SOSFS
2011:9. Kopplingar finns bland annat till arbetet med kvalitetsregister, till
ersättningssystemen och till frågan om sanktioner.
Ambitionen är att många landsting/regioner ska välja att använda och successivt
vidareutveckla en gemensam kärna av metoder och indikatorer. På så sätt kan
man nå ökad jämförbarhet, enklare hantering och effektivare utveckling.

Hur modellen tagits fram
De metoder, indikatorer och begrepp som finns i modellen bygger på sådant
som redan har utvecklats eller håller på att utvecklas i andra sammanhang. Goda
exempel från olika håll i landet har sammansmälts till en bas av metoder och
indikatorer som bör kunna passa många landsting/regioner.
Modellen är framtagen av en arbetsgrupp inom SKL:s vårdvalsnätverk, som en
del av den prioriterade satsningen på kvalitetssäkrad välfärd. För att säkerställa
att modellen passar in i den bredare helheten har avstämningar gjorts med andra
projekt och satsningar som arbetat/arbetar med likartade frågor ur andra
perspektiv.
Arbetsgruppen inom SKL:s vårdvalsnätverk
Landstinget Blekinge: Christina Holgersson och Cecilia Klüft Frih, Landstinget
i Jönköpings län: Jenny Abrahamsson, Oskar Liljebäck och Jenny Nilsson,
Landstinget i Kalmar län: Sofia Barakat, Region Skåne: Eva Theander,
Stockholms läns landsting: Linda Ottebjer, Landstinget i Uppsala län: Maj
Sölvesdottter, Västerbottens läns landsting: Helen Björklund och Eva Grahn,
Landstinget i Västernorrland: Eva Oskarsson, Västra Götalandsregionen: RoseMarie Nyborg och Katarina Orrbäck, Landstinget i Östergötland: Anna-Karin
Löfsved, SKL: Sören Berg och Leena Ekberg
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Struktur
Modellen har två huvuddelar: Metoder och Indikatorer. Metodavsnittet
handlar om hur uppföljningsarbetet praktiskt kan gå till. Avsnittet om
indikatorer beskriver mått och data som kan användas i uppföljningsarbetet.

Metoderna
Metoderna är utvalda för att åtminstone på sikt kunna fungera i hela landet, och
för att med rimlig arbetsinsats kunna ge förutsättningar för meningsfulla samtal
och bedömningar. Avsnittet beskriver fyra olika metodtyper som är tänkta att
användas parallellt.
Enskild uppföljningsdialog
Reguljär uppföljning av den enskilda vård-/hälsocentralen.
Gemensam dialog
Reguljär uppföljning av primärvårdens generella läge och utvecklingsbehov.
Särskilda fördjupningar
Kompletterande fördjupningar vid särskilda behov, t ex om det framkommer
tecken på särskilda problem eller brister inom någon verksamhet, eller om man
ser behov av fördjupad kunskap inom något särskilt område.
Årlig analys
Samlad analys med slutsatser för landstingets/regionens verksamhetsplanering.
Enskild uppföljningsdialog, gemensam dialog och samlad årlig analys är
löpande arbetsformer som bygger på uppsatta mål och övergripande
riskbedömningar1. Särskilda fördjupningar genomförs som ett komplement
efter behov

1

Bedömning av sannolikhet och konsekvens, i linje med etablerade principer och med stöd av t
ex SKL:s mall för avtalsuppföljning.
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Indikatorerna
Även indikatorerna är utvalda för att åtminstone på sikt kunna fungera i hela
landet, och för att med rimlig arbetsinsats och till rimlig kostnad kunna ge
meningsfullt underlag för samtal och bedömning. Samtidigt är det viktigt att
notera att de flesta indikatorerna var för sig rymmer osäkerheter och
tolkningsmöjligheter, och därför inte utan sammanhang ger underlag för
entydiga slutsatser.
Alla uppgifter gäller initialt för en enskild vårdcentral/hälsocentral och dess
listade patienter, samt för eventuella övriga specificerade ansvarsområden som
vilar på den enskilda vård-/hälsocentralen. Vid behov kan uppgifterna
aggregeras och kompletteras till en övergripande bild.
Indikatorerna är indelade i fyra huvudområden
Förutsättningar
Uppgifter om förhållanden som verksamheten har begränsade möjligheter att
påverka
Verksamhet
Kvantitativa uppgifter om verksamheten.
Struktur
Indikatorer som belyser de strukturella förutsättningarna för kvalitet.
Kvalitet i arbetet
Indikatorer som belyser kvaliteten, främst i processtermer
Kvalitetsindikatorerna är utvalda för att kunna belysa de dimensioner som finns
t ex i God Vård-konceptet och SIS SS-EN 15224:2012. I huvudsak är de
grupperade i relation till nationella riktlinjer och underlag. I analysarbetet kan
man efter behov återknyta till de principiella dimensionerna i God Vård
respektive SIS-standarden.
Definitioner hämtas så långt möjligt från tillämpliga nationella riktlinjer och
underlag. På en del punkter behöver kompletterande definitioner tas fram.
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Metoder
Enskild uppföljningsdialog
Syfte
Uppföljningen av den enskilda vårdcentralen/hälsocentralen syftar till att
granska och bidra till goda förutsättningar för verksamhetsutveckling vid den
specifika enheten.
Metod
Dialog, identifiering av förbättringsområden och problemlösning är den centrala
arbetsformen. Uppföljningen har också ett inslag av kontroll i relation till
gällande uppdrag och regler.
Beställaren/uppdragsgivaren träffar ledningen för varje enskild
vårdcentral/hälsocentral för rutinmässig uppföljning en gång per år.
Nyetablering, ny- och ombyggnader och liknande förändringar kan också
föranleda enskild uppföljningsdialog.
Inför mötet sammanställer beställaren/uppdragsgivaren de indikatorer som
samlats in. Frågeställningar av särskilt intresse lyfts fram.
Vårdcentralen/hälsocentralen ges möjlighet att aktualisera frågor som ska
diskuteras. Agenda sammanställs och sänds ut av beställaren/uppdragsgivaren.
Mötena hålls med fördel på vårdcentralen/hälsocentralen, så att det blir möjligt
att när så bedöms motiverat även träffa medarbetare, vårdgrannar, patientoch/eller medborgarföreträdare, se på lokaler etc.
Beställaren/uppdragsgivaren kan återkomma till verksamheten för en
uppföljande diskussion.
Eventuella krav på utvecklingsplan/åtgärder specificeras av
beställaren/uppdragsgivaren. Verksamhetschefen ges möjlighet att kommentera
och beskriver genomförda och/eller planerade åtgärder.
Beställaren/uppdragsgivaren ansvarar för att de viktigaste slutsatserna
dokumenteras och på lämpligt sätt görs tillgängliga både internt och för
allmänheten.
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Gemensam dialog
Syfte
Den gemensamma dialogen syftar till att ge en samlad bild av primärvårdens
situation, förutsättningar och utmaningar. Samtidigt ska den skapa
förutsättningar för utveckling i samarbete mellan verksamhetföreträdare och
beställare/uppdragsgivare.
Metod
Minst en gång per år träffas en grupp av verksamhetsföreträdare tillsammans
med företrädare för landstingets/regionens beställare/uppdragsgivare. Både
gruppsammansättning och arbetsformer anpassas efter behov.
Inför mötet sammanställer beställaren/uppdragsgivaren relevanta indikatorer.
Samtliga deltagare ges möjlighet att föreslå teman för diskussionerna. Agenda
sammanställs och sänds ut av beställaren/uppdragsgivaren.
Beställaren/uppdragsgivaren ansvarar för att de viktigaste slutsatserna
dokumenteras och på lämpligt sätt görs tillgängliga både internt och för
allmänheten.

Särskilda fördjupningar
Särskilda fördjupningar genomförs efter behov, som ett komplement till den
löpande uppföljningen.
Fördjupad riskbaserad uppföljning
Syfte
Fördjupad riskbaserad uppföljning syftar till att minska särskilda risker för
brister och oegentligheter, och genomförs när det finns indikationer på särskilda
problem vid någon enhet eller inom något verksamhetsområde.
Metod
Beställaren/uppdragsgivaren har det primära ansvaret, men även
verksamhetschefer kan vid behov aktualisera oväntade problem.
När så behövs, kan beställaren/uppdragsgivaren begära fram underlag och vid
behov formulera krav som verksamhetschefen ska möta med en åtgärdsplan.
Dokumentationen behöver vara särskilt noggrann i fall där sanktioner kan
komma att bli aktuella.
Vissa risker kan ha direkt betydelse för patienternas vård och säkerhet, och
därmed kräva särskilt snabb utredning. I sådana fall hanteras frågan enligt
landstingets/regionens rutiner för hantering av patientsäkerhetsfrågor, och det
kan bli aktuellt att samarbeta med den statliga tillsynsmyndigheten IVO.
Fördjupad tematisk uppföljning
Syfte
Fördjupad tematisk uppföljning syftar till bättre kunskap inom vissa specifika
områden, t ex om situationen för vissa patient- eller befolkningsgrupper.
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Metod
Initiativet till denna typ av uppföljning kan komma från olika håll; från den
politiska ledningen, från uppföljningsdialogen eller på annat sätt.
Den praktiska arbetsformen och ansvarsfördelningen anpassas efter frågans
karaktär.
Samlad årlig analys
Syfte
Den årliga samlade analysen syftar till att kunskaperna från uppföljningen ska
ge underlag för landstingets/regionens verksamhetsplanering.
Metod
Resultaten av den enskilda och gemensamma uppföljningsdialogen, liksom
slutsatserna från genomförda fördjupningar och andra uppföljningsinsatser
sammanställs och analyseras i en årlig rapport till den politiska ledningen.
Högsta tjänstemannaledningen ansvarar för denna analys, och för att dess
slutsatser tillvaratas, t ex i form av förslag till verksamhetsinriktning och
särskilda satsningar med utgångspunkt från analysen.

Som ett komplement till den löpande uppföljningen, kan
landstinget/regionen vid behov låta utföra särskilda utredningar och
utvärderingar av enskilda frågor eller av systemet som helhet.
Förutsättningarna och formerna för sådana utvärderingar och
utredningar ligger utanför denna basmodell.
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Indikatorer
Befintliga databaser/register ska så långt som möjligt användas som källa. I de
fall där detta ännu inte är möjligt, bedömer beställaren/uppdragsgivaren i
samråd med verksamhetsföreträdarna om uppgiften är så betydelsefull att det är
motiverat med rapportering i särskild ordning. För att förenkla arbetet i de fall
då särskild rapportering krävs, kan det i många fall vara tillräckligt att ansvarig
uppgiftslämnare anger ett cirka-värde eller intervall.

Förutsättningar
Uppgifter om förhållanden som huvudsakligen ligger utanför
verksamhetens egen kontroll.
a. Listade personer, antal totalt
i. Andel aktivt listade, %
ii. Andel listade på namngiven läkare, %
iii. Åldersfördelning bland de listade, i femårs
åldersklasser
b. ACG index för de listade personerna, totalt
c. CNI index för de listade personerna, totalt
d. Eventuella uppdrag utöver det basala
primärvårdsuppdraget, t ex ungdomsmottagning,
utbildning av personal i äldreomsorgen, särskild
specialistmottagning etc. Hemsjukvårdsansvaret.
(Beskrivning i ord. Formuleras mycket kortfattat med
utgångspunkt från verksamhetens uppdragsbeskrivning.)

Verksamhet
Uppgifter om verksamhetens omfattning
a. Tillgänglighet
i. Öppettider vardagar
ii. Telefontid vardagar
iii. Jourservice, när, var, hur
b. Direkt patientverksamhet
i. Läkarbesök per 1000 listade
ii. Övriga besök per 1000 listade
Basmodell för uppföljning av primärvård
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iii. Hembesök läkare, per 1000 listade
iv. Hembesök annan profession, per 1000 listade
v. Andel besök av ej listade patienter, % av totalt
antal besök
c. Indirekt verksamhet
i. Samarbetsavtal med äldreboenden
1. Antal boenden med avtal/överenskommelse
2. Antal timmar per vecka/per äldreboende
ii. Samarbetsavtal med kommunal hemsjukvård
1. Antal enheter med avtal/överenskommelse
2. Antal timmar per vecka/per enhet
iii. Antal patienter där det finns samordnad individuell
plan med kommunen, antal per 1000 listade

Struktur för kvalitet
Indikatorer som belyser de strukturella förutsättningarna för kvalitet
a. Kontinuitet
i. Andel av de patienter som under året haft tre eller
fler läkarbesök som då träffat samma läkare vid
mer än hälften av tillfällena, %
ii. Täckningsgrad, andel av listades besök som
tillgodosetts på primärvårdsnivå i förhållande till
deras totala antal öppenvårdsbesök, %.
b. Antal listade per heltidsläkare
i. Totalt
ii. Vägt mot ACG
iii. Vägt mot CNI
c. Andel specialister allmänmedicin av totalt läkarantal
(heltid), %
d. Andel läkare som arbetat på arbetsplatsen 1år+
(heltid), %
e. Andel övrig personal på arbetsplatsen 1år+ (heltid), %
f. Forskning, utveckling och utbildning
i. Andel läkare med handledarutbildning, per
ordinarie läkartjänst (heltid), %
ii. Antal ST-läkare, per ordinarie läkartjänst (heltid),
stycken
iii. Antal handledningstimmar per vecka, per STläkare
iv. Fortbildning för personalen, dagar/år/heltidstjänst,
alla yrkeskategorier
v. Kliniska studier, antal under året
g. Prioritering av patienter med kroniska sjukdomar
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i. Antal läkarbesök/kroniska sjukdomar relaterat till
antal läkarbesök / infektionssjukdomar2, kvot
h. Dokumenterat kvalitetsledningssystem (ja/delvis/nej)

Kvalitet
Indikatorer som belyser kvaliteten i verksamheten
Dessa indikatorer är i huvudsak ett urval av indikationer från nationella
riktlinjer och mätningar, kompletterade med några frågor om arbetsprocesser.
De är utvalda för att spegla primärvårdens åtaganden och för att åtminstone på
sikt vara relativt enkla att hantera. När de underliggande riktlinjerna och
mätningarna förändras, ska indikatorerna anpassas till de nya förutsättningarna.
Urvalet av indikatorer kan successivt vidareutvecklas. Vid en bredare analys ska
naturligtvis de kompletta underlagen användas.
Patientupplevd kvalitet
a. Patientupplevelse, enligt nationella patientenkäten för
primärvård
i. Bemötande
ii. Delaktighet
iii. Information
iv. Tillgänglighet
v. Förtroende
vi. Upplevd nytta
vii. Rekommendera
viii. Helhetsintryck
b. Tillgänglighet, enligt databasen väntetider i vården
i. Telefonsamtal, måluppfyllelse, %
ii. Läkarbesök, måluppfyllelse, %
iii. Fysisk tillgänglighet; hörselslinga ja/delvis/nej,
rullstol ja/delvis/nej
Medicinsk kvalitet
c. Sjukdomsförebyggande metoder, huvudsakligen enligt SoS
Nationella riktlinjer 2011 (SoS indikatornummer inom parentes)
i. Tobaksbruk
Bas: Identifierade dagligrökare, antal per 1000
listade
1. Andel som fått kvalificerat rådgivande samtal,
% (2c)
ii. Riskbruk av Alkohol

2

Definition Landstinget i Kalmar län m.fl.
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Bas: Identifierade patienter med riskbruk, antal per
1000 listade
1. Andel med rådgivande samtal eller kvalificerat
rådgivande samtal, % (5b och c)
2. Andel med webb- eller datorbaserad rådgivning,
% (5e)
iii. Otillräcklig fysisk aktivitet
Bas: Identifierade patienter med otillräcklig fysisk
aktivitet, antal per 1000 listade
1. Andel med kvalificerat rådgivande samtal eller
rådgivande samtal med tillägg av skriftlig
ordination, stegräknare eller särskild uppföljning,
% (7b och c)
iv. Ohälsosamma matvanor
Bas: Identifierade patienter med betydande
ohälsosamma matvanor, antal per 1000 listade
1. Andel med rådgivande samtal eller kvalificerat
rådgivande samtal, % (9b och c)
v. Antal hälsosamtal per 1000 listade
d. Palliativ vård, huvudsakligen enligt SoS Nationellt
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
Bas: Patient med diagnos Z 515, palliativ vård,
antal per 1000 listade
1. Andel med brytpunktssamtal, %
2. Andel med palliativa ordinationer, %,
3. Andel avlidna, %
e. Rörelseorganens sjukdomar, huvudsakligen enligt SoS
riktlinjer 2012 (SoS indikatornummer inom parentes)
i. Osteoporos
Bas: Patient med denna diagnos, antal per 1000
listade.
1. Andel med osteoporosläkemedel, % (~3.4)
ii. Inflammatoriska reumatiska sjukdomar
Bas: Patient med denna diagnos, antal per 1000
listade
1. Andel med biologiska läkemedel, % (4.7a)
2. Andel som registrerar sitt eget tillstånd, %
(4.13a)
iii. Artros
Bas: Patient med denna diagnos, antal per 1000
listade.
1. Andel som fått råd om viktnedgång, %.
2. Andel som genomgått artrosskola, %.
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f. Astma/KOL
Bas: Patient med dessa diagnoser, antal per 1000
listade.
1. Andel identifierade rökare, %.
2. Andel som undersökts med spirometri, %.
g. Demens, huvudsakligen enligt SoS riktlinjer 2010 (SoS
indikatornummer inom parentes)
Bas: Patient med sådan diagnos, antal per 1000
listade.
1. Andel som behandlas med demensläkemedel, %
(1)
2. Andel som genomgått basal demensutredning, %
(8)
3. Andel vars demenssjukdom följs upp minst en
gång per år, % (9)
ii. Finns rutin för dessa patienters utredning, uppföljning
och samverkan? ja/delvis/nej
iii. Finns rutin för uppföljning med MMSE-SE, Phase
Proxy 20, GFR vid receptförnyelse? ja/delvis/nej
h. Depression och ångest, huvudsakligen enligt SoS riktlinjer
2010 (SoS indikatornummer inom parentes)
Bas: Patinet med dessa diagnoser, antal per 1000
listade.
1. Andel som förskrivits och hämtat ut
antidepressivt läkemedel minst en gång under året,
% (1.4)
2. Andel som följts upp via telefon eller återbesök
minst 2 gånger första månaden efter insatt
läkemedelsbehandling, % (2.11)
3. Andel som fått internetbaserad KBT, % (2.8)
4. Andel som fått psykologbehandling med KBT,
% (2.9)
5. Finns rutin för användning av MADRS, GDS?
ja/delvis/nej
ii. Kuratorsresurs, heltidstjänst per 1000 listade.
i. Diabetes typ 2, huvudsakligen enligt SoS riktlinjer 2010 (SoS
indikatornummer inom parentes)
Bas: Patient med denna diagnos, antal per 1000
listade.
1. Andel registrerade i NDR, %.
2. Andel ≤ 80 år med uppnått mål HBA1c, % (2.1)
3. Andel ≤ 80 år med uppnått mål blodtryck, %
(2.2)
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4. Andel som fått enkel fotundersökning, % (2.9)
5. Andel som fått ögonbottenundersökning enl.
plan – vart tredje år (2.10)
6. Finns rutin för standardiserad provtagning inför
årskontroller? ja/delvis/nej
j. Stroke och hjärtsjukvård, huvudsakligen enligt SoS riktlinjer
2009 respektive 2013 (SoS indikatornummer inom parentes)
Bas A: Patient med strokediagnos, antal per 1000
listade.
Bas B: Patient med förmaksflimmer, antal per
1000 listade.
1. Antal med waranbehandling/NOAK, per 1000
listade (3.4, 3.5)
2. Andel med beräknad CHADS 2, %.
k. Missbruk och beroende
1. Patient med långverkande benzodiazepiner eller
Tramadol, antal per 1000 listade
2. Finns rutin för att analysera egen förskrivning?
ja/delvis/nej
l. Läkemedel
i. Fördjupad läkemedelsgenomgång, enl. föreskriften
SOSFS 2012:19
Bas: Patient ≥ 75 år med ≥ 5 ordinerade läkemedel,
antal per 1000 listade
1. Andel som fått läkemedelsgenomgång och/eller
uppföljning, %
Bas: Patient med identifierade eller misstänkta
läkemedelsproblem, antal per 1000 listade
2. Andel som fått läkemedelsgenomgång och eller
uppföljning, %
m. Sjukskrivningsprocessen
Bas: Antal listade i arbetsför ålder, totalantal
1. Andel med sjukskrivning över 28 dagar, antal
per 1000 av dessa
2. Finns rutin för sjukskrivningsprocessen?
ja/delvis/nej
Patientsäkerhet
n. Hygien, enligt patientsäkerhetssatsning 2014 regeringen – SKL
i. Deltagit i SKL:s punktprevalensmätning inom
primärvården avseende följsamheten till basala
hygienrutiner och klädregler, ja/delvis/nej
o. Antibiotikaanvändning
i. Antibiotikaförskrivning, enl. Stramas 250-mål
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1. Antal antibiotikarecept per 1000 listade
p. Organisatorisk kvalitet
i. Diagnossatta läkarbesök, % av totalt antal besök
ii.Signerade journalanteckningar, % av totalt antal besök
iii. Obesvarade remisser, antal per 1000 listade
iv. Antal oskrivna diktat
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Basmodell för uppföljning av primärvård
Sveriges Kommuner och Landsting gjorde våren 2013 en kartläggning av hur
landsting arbetar med uppföljning och kontroll av primärvård. Kartläggningen
visade att det finns betydande skillnader i landstingens sätt att arbeta med
frågan. Samtidigt finns det en stor kärna av likartade ambitioner och synsätt.
De flesta landsting arbetar idag med att vidareutveckla sina uppföljningsformer.
Ömsesidigt lärande kan ge bättre kvalitet. Samarbete och arbetsfördelning kan
också förenkla en del av utvecklingsarbetet. Ökad enhetlighet när så är möjligt
och lämpligt, kan dessutom förenkla för vårdgivarna.
I denna skrift presenteras en basmodell för uppföljning av primärvård. En
basmodell för uppföljning av primärvård i linje med behov och ambitioner som
delas av många, kan ge utgångspunkt för varje landstings eget beslut om
uppföljning och kontroll av primärvård. Modellen bygger på sådant som finns
eller håller på att utvecklas i landsting, att koppla ihop befintlig kunskap och
kompetens.
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Modell för fördjupad
uppföljning
KONTROLL AV UTFÖRARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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Förord
När en basmodell för uppföljning inom primärvård hade tagits fram önskade
flera landsting och regioner att en strukturerad modell för fördjupad uppföljning
också skulle utarbetas. Med fördjupad uppföljning avses oftast ”granskning på
förekommen anledning”. I denna skrift presenteras därför en modell för hur
man kan arbeta med fördjupad uppföljning.
Modellen ska kunna användas för all upphandlad vård enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, eller lagen om offentlig upphandling, LOU, samt inom den så
kallade nationella taxan, lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om ersättning för fysioterapi. Modellen kan även, i tillämpliga delar, användas vid
fördjupad uppföljning av landstingens egenregiverksamhet. Ambitionen med
modellen är att den ska ligga i linje med behov och arbetssätt som delas av
många. Den ska kunna utgöra en utgångspunkt för varje landstings eget beslut
om uppföljning och kontroll av privata utförare av hälso- och sjukvård.
Modellen är framtagen av en projektgrupp med representanter från flera
landsting och regioner. Projektledare har varit Lars Gohde. Till samtliga
personer som deltagit i framtagande av denna rapport riktas ett stort tack.
Stockholm i mars 2016

Lennart Hansson, sektionschef
Avdelningen för demokrati och styrning
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1 Sammanfattning
Modellen för fördjupad uppföljning är ett praktiskt stöd i arbetet med att
utveckla en fördjupad uppföljning av hälso- och sjukvård. Den grundar sig på
relevant lagstiftning samt de erfarenheter som gjorts av olika landsting.
Modellen kan användas vid uppföljning av avtal enligt lagen om offentlig
upphandling, lagen om valfrihetssystem, lagen om läkarvårdsersättning samt
slutligen lagen om ersättning för fysioterapi. Den kan även, i tillämpliga delar,
också användas på landstingens egenregiverksamhet som ingår i ett valfrihetssystem på lika villkor som privata utförare.
Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare,
som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa
att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. Fördjupad uppföljning kan innefatta såväl kontroll av prestationer som verksamheten ersätts
för, som kontroll av kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten.
Modellen fördjupad uppföljning följer samma systematik som Sveriges Kommuner och Landstings modell för utveckling och förbättring (Styrsnurran) på
Uppföljningsguiden1 .
En fördjupad uppföljning börjar med en planering som på landstingsövergripande nivå beskriver uppdraget, sätta mål för arbetet, klargöra resurser samt
upprätta en årlig övergripande handlingsplan som beskriver årets prioritering.
Efter planering sker uppföljning och analys i flera steg. Först samlas information ihop i syfte att analysera nuläget inom given verksamhet. Underlag från
olika källor bidrar till en bred analys av berört verksamhetsområde och identifierar eventuella behov av fördjupade uppföljningar.
Utifrån insamlad och sammanställd information fokuseras på ett urval enskilda
utförare eller teman som blir föremål för en fördjupad uppföljning. Anledningen
till avvikelser ska sedan identifieras. Det kan exempelvis göras genom platsbesök, dokumentgranskning, journalgranskning och intervjuer. Därefter bearbetas, analyseras och dokumenteras det material som samlats in, för att dra
slutsatser och ge underlag för åtgärder och förbättring.
Om analysen efter en fördjupad uppföljning visar på brister finns ett antal åtgärder som man kan välja att ta till, som exempelvis krav på rättelse, återbetalning,
hävning eller polisanmälan.
Konsekvenserna av de åtgärder som man föreslår ska analyseras och tydliggöras. Med konsekvensbeskrivningen som utgångspunkt kan en prioritering av
förslagen till åtgärder göras innan beslut fattas.
Resultatet av arbetet dokumenteras och presenteras i en slutrapport vars innehåll
redan tidigare kommunicerats med berörda intressenter.
Till modellen som presenteras i rapportform, finns en checklista och ett stort
antal mallar som är anpassningsbara till det lokala behovet.

1

Uppföljningsguiden är ett stöd till personer som arbetar med kommunens, landstingets
och regionens övergripande uppföljning av välfärdstjänster. Syftet är att kvalitetssäkra
verksamhet i både egen som extern regi. http://uppfoljningsguiden.se/
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2 Om modellen för fördjupad
uppföljning
2.1 Inledning
I denna skrift avses både landsting och regioner när vi i det följande skriver
landsting.
Med en privat utförare avses en hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs i
annan juridisk form än landstingets egen, som inte är ett hel- eller delägt
landstingskommunalt bolag, stiftelse eller kommunalförbund.
Mot slutet av denna rapport finns en förteckning över använda förkortningar.
Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan mars 2016.
Aktuella lagar kan ha förändrats sedan dess och praxis på området kan ha
utvecklats, vilket kan ha betydelse för innehållet.
2.1.1 Bakgrund och syfte
Landstingen som beställare av hälso- och sjukvård följer kontinuerligt upp vad
som levereras av olika utförare. Ibland sker också fördjupad uppföljning för att
säkerställa att inga brister eller oegentligheter förekommer.
Modellen är tänkt att vara ett praktiskt stöd i arbetet med att utveckla fördjupad
uppföljning av hälso- och sjukvård i landstingen. Modellen visar hur fördjupad
uppföljning genomförs konkret och praktiskt. Den riktar sig till de som leder
eller genomför fördjupad uppföljning i landstingen. Modellen grundar sig på
relevant lagstiftning och de erfarenheter som gjorts av olika landsting i arbetet
med fördjupad uppföljning.
2.1.2 Omfattning
Denna modell omfattar fördjupad uppföljning av avtal enligt:





lagen om offentlig upphandling, LOU
lagen om valfrihetssystem, LOV
lagen om läkarvårdsersättning, LOL
lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

Modellen kan även användas vid uppföljning av landstingets egenregiverksamhet, eller av sådan verksamhet som drivs som ett hel- eller delägt landstingskommunalt bolag, stiftelse eller kommunalförbund. Detta gäller framförallt när
egenregiverksamhet konkurrensutsätts vid införande av valfrihetssystem. I
valfrihetssystem ska alla utförare oavsett regiform behandlas på ett likartat sätt,
där så är möjligt och lämpligt, för att säkerställa konkurrensneutralitet
verksamheterna emellan.
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2.1.3 Innehåll och disposition
Efter inledande avsnitt följer en guidning i den fördjupade uppföljningens olika
steg. Modellen utgår ifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrsnurra för utveckling och förbättring där arbetet bedrivs i tre delar:
1. planering
2. uppföljning och analys
3. åtgärder.

Bild 1. SKL:s styrsnurra.

Modellen börjar med planering som består av att på landstingsövergripande
nivå beskriva uppdraget med fördjupad uppföljning, sätta mål med arbetet,
klargöra resurser samt upprätta en årlig handlingsplan, som beskriver årets
prioritering.
Efter planering sker uppföljning och analys som består av fem steg:






Samla ihop information, där det utifrån planeringen samlas löpande
information som utgör underlag för eventuellt kommande insatser.
Fokusera, insamlat material ger underlag för att fokuseras på de
avvikelser som bedöms som väsentligas.
Sök orsaker, avvikelserna bearbetas, analyseras och dokumenteras
Dra slutsatser, utifrån orsaksanalysen dras slutsatser.
Förslag till åtgärder, slutsatserna ligger till grund för förslag till åtgärder
som ska korrigera avvikelserna.

Slutligen består arbetet i delen åtgärder av att upprätta konsekvensbeskrivning,
prioritera och besluta om åtgärder och sanktioner.
SKL:s modell styrsnurra för utveckling och förbättring presenteras i sin helhet
på SKL:s Uppföljningsguiden, http://uppfoljningsguiden.se.
Till modellen för fördjupad uppföljning finns checklistor som syftar till att
snabbt säkerställa att de viktigaste arbetsmomenten är genomförda, samt mallar
och exempel från olika landsting på dokument som kan användas i arbetet med
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fördjupad uppföljning. Checklistor, mallar och exempel finns på Uppföljningsguiden under rubriken Fördjupad uppföljning.
2.1.4 Allmänna förutsättningar för modellen
Utgångspunkt för modellen är att alla förslag och exempel på olika uppföljningsaktiviteter utgår från uppföljningsbara krav, som bygger på de lagar och
mål som styr verksamheten. Kraven bör dokumenteras i avtal, förfrågningsunderlag, överenskommelser eller andra former av styrdokument beroende på
om verksamheten drivs i privat eller i egen regi.
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3 Förutsättningar för
uppföljning
3.1 Avtalsuppföljning
I begreppet kvalitetssäkrad välfärd ingår att säkerställa att vården bedrivs enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet samt patientsäkert och kostnadseffektivt,
oavsett om verksamheten drivs i egenregi eller av privat utförare. Vid beställning av vård enligt avtal och överenskommelser bör det säkerställas att åtaganden, skyldigheter och rättigheter från bägge parter följs. Avtalsuppföljning sker
genom dels löpande uppföljning, dels genom fördjupad uppföljning.
3.1.1 Löpande uppföljning
Löpande uppföljning och dialog mellan landsting och utförare innebär att man
följer upp att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras och
rapporteras enligt en i förväg beslutad uppföljningsplan.
För den löpande uppföljningen inom primärvård finns en modell framtagen av
SKL, Basmodell för uppföljning av primärvård. Information om basmodellen
finns på SKL webb, och rapporten finns att laddas ner från SKL webbutik.
3.1.2 Fördjupad uppföljning
Ibland krävs en fördjupad uppföljning för att på förekommen anledning säkerställa att inga oegentligheter förekommer.
Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare
som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa
att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.
Fördjupad uppföljning kan innefatta såväl kontroll av prestationer som
verksamheten ersätts för, som kontroll av kvalitet och patientsäkerhet i
verksamheten.
3.1.3 Avtalskrav
Planering för uppföljning under avtalsperioden bör planeras redan vid upprättande av avtal. Att kraven på uppföljning är kända redan i ett tidigt skede, redan
under upphandlingsfasen, bidrar till transparens och underlättar kommande uppföljningsarbete. Kraven på uppföljning bör därför dokumenteras i det förfrågningsunderlag som utmynnar i ett avtal, likväl som i överenskommelser eller
andra former av styrdokument beroende på om verksamheten drivs i privat eller
i egen regi.
Att utveckla kravställande och skapa krav som främjar utveckling och kvalitetshöjning är en utmaning. Alltför detaljerade krav kan hindra innovation och
utveckling men en tydlighet i kraven främjar en god uppföljning och en god
dialog med utförare.
En fungerande uppföljning förutsätter att landstinget har såväl organisation som
nödvändig kompetens för uppgiften. Det finns en fördel i att använda samma
kompetens både i den löpande och fördjupade uppföljningen alternativt att ha en
välfungerande kommunikation mellan dessa två ”ben”.
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Löpande och fördjupad uppföljning bör hanteras på likartat sätt oavsett om
verksamheten drivs i egenregi eller av privata utförare för att säkra trovärdighet
samt ge en helhetsbild av vårdens utförande.
Läs mer om uppföljning på SKL:s Uppföljningsguiden,
http://uppfoljningsguiden.se/.

3.2 Rättsliga utgångspunkter vid fördjupad uppföljning
Grundlagsstöd för att ett landsting ska kunna lämna över verksamhet till privata
utförare finns i 12 kap 4 § regeringsformen, RF, där det framgår att förvaltningsuppgifter kan lämnas över till juridiska personer och enskilda individer.
I 3 kap 16 § kommunallagen, KL, anges att ett landsting efter beslut av fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person
eller en enskild individ. Vården får emellertid inte överlämnas med stöd av
denna bestämmelse, om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska
bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning.
Enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, får ett landsting sluta avtal med
någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt HSL.
Landstinget ska då ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En
uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna
lagstiftning överlämnas till en annan juridisk person eller en enskild individ.
Landsting och kommuner överlämnar hälso- och sjukvårdsverksamhet till
privata utförare genom upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU), alternativt genom att ett valfrihetssystem enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) införs.
3.2.1 Lagstiftningen avseende den nationella taxan
Cirka 1 000 läkare och 1 600 fysioterapeuter är anslutna till offentlig finansiering genom lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), respektive lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF). Lagarna anger att utföraren
ska ha ingått samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet. Enligt
övergångsbestämmelser omfattas dock inte utförare som var verksamma före
tidpunkten för lagens tillkomst av denna bestämmelse.
Utförarnas verksamhet regleras endast genom lag och förordning. Ersättning till
utförarna regleras genom förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
(FOL) respektive förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (FOF)
– den så kallade nationella taxan.
Tilldelning av nya samverkansavtal ska enligt proposition 2008/09:64 ske med
den öppenhet som kännetecknas av ett upphandlingsförfarande, det vill säga på
ett transparent sätt med beaktande av bl.a. likabehandlings- och icke-diskrimineringsprinciperna. Lagstiftaren menar därför att samverkansavtal ska tilldelas
efter upphandling med stöd av LOU eller LOV. Erfarenheterna visar emellertid
att landstingen inte tillämpar denna möjlighet, utan istället väljer att ingå vårdavtal med andra villkor och enligt de grunder som landstinget och läkaren
kommit överens om. Vårdavtalet gäller då i stället för bestämmelserna i LOL
och LOF.
Etableringstillstånd för verksamhet som bedrivs enligt LOL och LOF är
personligt knutet till en enskild individ som fått tillstånd att uppbära ersättning
för de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs. Etableringstillstånd är inte
begränsade i tid, utan löper utan bortre gräns.
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De personliga tillstånden kan med bibehållen offentlig finansiering emellertid
överlåtas genom bestämmelserna om ersättningsetablering, enligt 5 §
LOL/LOF. En sådan ersättningsetablering möjliggör för annan legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal, legitimerad läkare eller fysioterapeut, att få ingå
samverkansavtal med landstinget med motsvarande villkor.
Verksamhet som bedrivs med stöd av LOL respektive LOF är inte likställd med
sådan kommunal angelägenhet som med stöd av 3 kap 16 § KL och efter beslut
av fullmäktige, har lämnats över till någon annan. Nämndernas ansvar för den
interna kontrollen och att denna verksamhet bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, är inte tillämplig. Rätten att verka enligt LOL respektive LOF är
givna av staten, inte av landstingen med stöd av 3 kap 16 § KL.
Inte desto mindre ska landstingen i utövande av sitt planeringsansvar2 även
inkludera den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata utförare, 7 § HSL.
Landstingets ansvar är att betala ut ersättning, 6 § LOL/LOF. Läkare ska enligt
26 § LOL - och fysioterapeuter enligt 25 § LOF - medverka till att den egna
verksamheten kan följas upp och utvärderas. Den privata utföraren ska på
begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt
övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd ersättning. Om en privat utförare har fått
ersättning med för högt belopp, får landstinget enligt 19 § LOL/LOF återkräva
det belopp som felaktigt har utbetalats.
Landstingets uppsikt över dessa privata utförare sträcker sig enligt lag och
förordning till att kontrollera att begärd ersättning överensstämmer med vad
som faktiskt utförts. Andra skyldigheter från utförarens sida att medverka i
uppföljning och utvärdering är inte specificerade i lag. Det råder därmed en
osäkerhet över vilka skyldigheter som kan åläggas den privata utföraren, likväl
vilket ansvar landstinget har.
3.2.2 Landstingets ansvar vid upphandling enligt LOU eller LOV
När landstinget ingår ett vårdavtal ska landstinget tillämpa LOU eller LOV.
Landstinget har ett genom 3 kap 19-19a §§ Kommunallagen (1991:900, KL) ett
lagreglerat uppföljningsansvar för sådana kommunala angelägenheter som lämnats över till en privat utförare. Landstinget ska kontrollera och följa upp verksamheten. Landstinget ska också genom avtal tillförsäkra sig information som
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Fullmäktige ska enligt 3 kap 19b § KL anta ett program med mål och riktlinjer
för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Detta
program ska omprövas varje mandatperiod. SKL har som stöd till medlemmarna tagit fram skriften Program för uppföljning och insyn. Skriften finns i
SKL:s webbutik.
Enligt 6 kap 7 § KL har de kommunala nämnderna, var och en inom sitt
område, ansvar för verksamheten. I ansvaret ligger att verksamheten stämmer
med landstingsfullmäktiges övergripande mål, att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och reglementen och att den interna kontrollen är
tillräcklig. Detta gäller även om skötseln av en landstingskommunal verksamhet
lämnats över till någon annan, t.ex. en privat utförare.
LOU och LOV är båda lagstiftningar som grundar sig på EU-direktiv. Det är
bestämmelserna om de fria rörligheterna och de allmänna rättsprinciper som
2

Planering av hälso- och sjukvårdsutbud i förhållande till behov av vård hos dem som omfattas
av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.
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grundas på dessa artiklar som utgör grunden för EU-direktiven om offentlig
upphandling3 . Dessa allmänna rättsprinciper är principerna om likabehandling,
icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.
Proportionalitetsprincipen innebär att de krav som en upphandlande myndighet
ställer i upphandlingen måste vara rimliga i förhållande till behov och ha ett
samband med det som upphandlas.
När ett landsting väljer att upphandla exempelvis en vårdtjänst, genom LOU
eller LOV, bör landstinget avtalsrättsligt reglera möjligheterna till en löpande
uppföljning och kontroll av tjänsten. Det bör av förfrågningsunderlaget framgå
vad som kommer att följas upp under avtalsperioden samt när och hur denna
uppföljning kommer att ske. Landstinget bör också tillförsäkra sig möjligheten
till fördjupad uppföljning. Därför bör det även av denna anledning framgå av
förfrågningsunderlaget, att landstinget ska ha möjlighet att genomföra tematiska
uppföljningar, eller granskningar på förekommen anledning.
Det bör tydligt framgå för alla potentiella anbudsgivare vilka krav som den upphandlande myndigheten ställer både på utföraren och på tjänsten. Den konkreta
rätten till granskning följer av parternas avtal. Den avtalade rätten till granskning omfattar endast den verksamhet som avtalet avser. Det bör även av avtalen
framgå vilka sanktioner som kan komma ifråga om det vid en granskning framkommer brister i verksamheten.
Vid beslut om inrättande av ett valfrihetssystem ingår i del allra flesta fall även
egenregiverksamhet. Denna verkar då på samma villkor som de privata utförare
anslutna genom LOV. Det förfrågningsunderlag som tagits fram i enlighet med
LOV, är då i vissa delar gällande också för egenregiverksamheten. Egenregiverksamheten bör alltså i tillämpliga delar följas upp och behandlas på samma
sätt som privata utförare.

3.3 Revision
Fördjupad uppföljning enligt denna modell ska inte sammanblandas med
revision enligt 9 kap KL. Revisorerna har uppdraget att granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, även sådan som utförs av
privata utförare. De granskar om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande och om den interna kontrollen som nämnden ansvarar
för är tillräcklig. Därför är det viktigt att landstinget även i avtalet skriver in att
landstingets revisorer ska ges möjlighet att granska den privata utförarens verksamhet, så att landstingets revisorer kan kunna fullgöra sitt uppdrag att granska
den ansvariga nämnden. Revisorernas möjlighet att granska hos den privata
utföraren sträcker sig lika långt som landstingets möjlighet att följa upp och
kontrollera enligt avtalet. I granskningen anlitar landstingets revisorer sakkunniga i enlighet med 9 kap 8 § KL. Sakkunniga kan vara externa konsulter
eller anställda av revisorerna. De sakkunniga utför granskningen på revisorernas
uppdrag, med rätt att såväl efterfråga som ta emot information.

3

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), Rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004.
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3.4 Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn över hälso- och
sjukvården och deras personal, 7 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659, PSL).
Tillsynen omfattar både privata och offentliga vårdgivare. Tillsynen innebär att
granska att verksamheten och personalen uppfyller krav och mål enligt lagar
och andra föreskrifter samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg
som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Om det upptäcks brister och missförhållanden i en privat vårdgivares
verksamhet så är det mot denne som kritik ska riktas, inte mot huvudmannen.

Modell för fördjupad uppföljning
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4 Planering av fördjupad
uppföljning
4.1 Upprätta handlingsplan
Uppdrag, mål, resursfördelning och handlingsplan för den fördjupade
uppföljningen bör fastställas på landstingsövergripande nivå.
En utgångspunkt för närmare beskrivning av uppdraget kan vara landstingsfullmäktiges program för uppföljning och insyn enligt KL, vilket är ett strategiskt
styrdokument. I det programmet ska landstingsfullmäktige redogöra för hur
uppföljning ska ske och med vilka resurser.
För att konkret fastställa vad som ska uppnås med den fördjupade uppföljningen
behöver man sätta mål. Det är viktigt att målformuleringen är tydlig och beskriver vilka frågor som ska besvaras.
Landstinget bör redogöra för vilka personella och ekonomiska resurser som
behöver avsättas till arbetet med fördjupad uppföljning. Ansvaret tydliggörs i
delegationsordningen.
En systematisk och genomtänkt fördjupad uppföljning kräver planering. En
årlig övergripande handlingsplan är lämpligen det dokument som beskriver och
ger struktur.
En årlig övergripande plan för fördjupad uppföljning kan exempelvis innehålla:








nulägesanalys, sammanfattning av nuläge och erfarenheter av tidigare
uppföljningar
riskanalys och prioritering
genomförandeplan
vilka funktioner i landstinget som ska medverka i uppföljningen
vem som är ansvarig för resultatet och fattar nödvändiga beslut
bedömd resursåtgång (i förhållande till ambitionsnivå)
tidplan.

4.2 Prioritera genom riskbedömning
Prioriteringen i den årliga planen för fördjupad uppföljning kan ske med hjälp
av en riskbedömning för att identifiera de områden som är särskilt kritiska att
följa upp. Alla områden kräver inte en fördjupad uppföljning.
En riskbedömning där man värderar konsekvenser i relation till sannolikhet kan
göras i tre steg:




Identifiera krav som kan få stora konsekvenser om de inte uppfylls.
Värdera sannolikheten att de inte uppfylls och konsekvens av om de
inte uppfylls.
Prioritera.

Till hjälp för prioritering och riskbedömningen har SKL utvecklat verktyget
Fyrfältaren.
Prioriteringsstödet Fyrfältaren är ett lättanvänt diagram med två värdeaxlar.
Verktyget hjälper till att prioritera arbetet och har många användningsområden.
Det kan exempelvis användas för att:
Modell för fördjupad uppföljning
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Göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens.
Synliggöra kostnader i relation till kvalitet.
Skapa presentationer och visa värden i bildformat.

Verktyget ger full frihet att skapa namn på värdeaxlar och värdera utfallet av
olika förekomster. Verktyget visualiserar vilka förekomster som bör prioriteras
och vilka som kan ges en lägre uppmärksamhetsgrad.
Läs mer om priortieringsstödet fyrfältaren på SKL:s Uppföljningsguiden.
Bild 2. Exempel på en prioriteringsmatris där man värderar krav utifrån
sannolikhet att de inte uppfylls och konsekvenser om de inte uppfylls.
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5 Uppföljning och analys
När en årsplanering av den fördjupade uppföljningen gjorts startar det dagliga
konkreta arbetet med ”Uppföljning och analys” som delas upp i fem steg:






samla ihop information
fokusera
sök orsaker
dra slutsatser
förslag till åtgärder.

5.1 Kompetenskrav
I all fördjupad uppföljning behöver olika kompetenser samverka. Vanligen bör
följande kompetensområden täckas upp:







kunskap om aktuellt avtal
utredningskompetens
kunskap om verksamheten
medicinsk kompetens
ekonomi
juridik.

Andra kompetenser som exempelvis inom lokaler, medicinsk teknik, strålskydd,
vårdhygien och statistik kan anlitas vid behov.

5.2 Samla ihop information
Samla ihop information syftar till att analysera nuläget inom given verksamhet.
Underlag från olika källor bidrar till analys av den berörda verksamheten och
identifierar eventuella behov av fördjupad uppföljning.
Matrisen nedan visar exempel på vilken typ av datainsamling som kan vara
aktuell inför fördjupad uppföljning per avtalstyp. Det finns en stor skillnad
mellan dessa avtalstyper när det gäller möjligheten att följa upp.
Matris 1. Datainsamling som minst kan vara aktuell inför fördjupad uppföljning
per avtalstyp.
Data
Ersättning per besök
Ersättning grundat på ACG
Nyttjande av medicinsk service
Tillgänglighet, lokaler
Tillgänglighet, tid
Vårdhygien och smittskydd
Journalanteckning
Kompetens
Följsamhet nationella riktlinjer
Kvalitets- och ledningssystem
Temauppföljning, typ demensvård
Avvikelser
Patientsäkerhetsberättelser
Bedömning av intern kontroll
Dialog
Modell för fördjupad uppföljning
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X

LOL
X
X

X

X

X
X

X
X

X
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LOU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LOV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Egen regi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.2.1 Markörer, indikatorer
Den löpande uppföljningen ger ett bra underlag för en analys inför en fördjupad
uppföljning. Den löpande uppföljningen kan påvisa avvikelser från normalvärden och i vissa fall brister inom verksamheten. Normalvärden och signalsystem bör bestämmas inom respektive verksamhetsområde. Uppföljningen kan
ske i form av markörer/indikatorer, som t.ex. antibiotikaförskrivning, andel
patienter registrerade i ett specifikt kvalitetsregister, eller ersättningsparametrar
som t.ex. antal besök och typ av besök. Dessa kan vara kvantitativa, kvalitativa
eller belysa struktur och förutsättningar.
5.2.2 Avvikelser
Ett välfungerande avvikelsehanteringssystem är en bra källa till data. Utöver det
bör hänsyn tas till framkomna anmärkningar genom olika kanaler t.ex. patientnämnd, fackliga företrädare, inkomna synpunkter och klagomål.
5.2.3 Patientsäkerhetsberättelsen
Patientsäkerhetsberättelsen är en viktig källa. Den ska enligt Patientsäkerhetslag
(2010:659, PSL) vara upprättad den 1 mars varje år och ska hållas tillgänglig
för den som önskar ta del av den. Om utföraren inte kan lämna ut den på begäran, är det en signal i sig. Om det tar tid för utföraren att lämna ut den, finns det
anledning att undersöka när den blev upprättad. Patientsäkerhetsberättelsen ska
innehålla information om hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
och vilka resultat som uppnåtts.
5.2.4 Bedömning av intern styrning och kontroll
En bedömning av utförarens interna styrning och kontroll ger indikationer på
graden av ordning och reda.
Verksamheten ska enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystem är ett verktyg för
att uppnå kvalitet. Det är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.
Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt
sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och
reda i verksamheten. Med hjälp av ledningssystemet får verksamheten stöd i det
dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten. Ledningssystemet bör vara väl känt av samtliga medarbetare.
Vid planering av kvalitetsledningssystem bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån:
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Exempel på minimikrav på dokumenterade rutiner och checklistor som ska
finnas skriftligt är:








handläggning av medicinskt akuta tillstånd
hygienrutiner
bevakning/hantering av inkommande och utgående remisser
kontroll och förvaring av läkemedel, inklusive narkotikakontroll
uppdaterad läkemedelsförteckning för vårdenheten
rutiner för krisberedskap, brand, bortfall av elektricitet och medicinska
gaser etc.
rutiner för anmälan av och hantering av avvikelser.

5.2.5 Övrigt underlag
Olika nationellt framtagna data kan vara en del av underlaget för analys.
Patientsynpunkter kan tas tillvara genom de nationella enkäterna och undersökningarna, https://patientenkat.se/sv/.
De nationella kvalitetsregistren kan, i vissa fall, vara en bra grund för att belysa
de kvalitativa aspekterna inom ett verksamhetsområde. Detta är ett område
under snabb utveckling och allt fler kvalitativa uppgifter blir bättre åtkomliga,
till exempel genom Vården i siffror, www.vardenisiffror.se, Kommun- och
landstingsdatabasen Kolada, www.kolada.se.
Att få en tydlig bild av utförarens juridiska och ekonomiska förutsättningar är
till stor hjälp inför en fördjupad uppföljning. Skatteverket kan tillhandahålla en
hel del information om enskilda utförare. Det är bland annat information om
skatteform, momsregistrering, skatteskulder, arbetsgivaravgifter m.m. Informationen som framkommer bör användas som underlag för en sammanfattande
riskbedömning av utföraren.
För att garantera att man har seriösa utförare kan kreditupplysningsföretag
användas i uppföljningsarbetet. Landstinget kan beställa bevakning av utföraren
och få tidiga varningssignaler som har betydelse för verksamhetens inriktning
och fortlevnad. Information som kan erhållas är till exempel uppgift om förändrad ”rating”, till kronofogdemyndigheten inlämnade anmälningar om obetalda
skulder, förändringar i ledning eller styrelse. Dessa uppgifter kan föranleda
landstinget att vidta åtgärder, då dessa signaler kan innebära risk för obestånd
och konkurs. Det finns emellertid inga garantier att en konkurs kan förutses på
detta sätt. Olika kreditupplysningsföretag kan också bilda sina ”ratings” på olika
uppgifter och därmed få olika utfall.4
Sammantaget bör dessa övriga underlag ge en samlad bild av utförarens
situation, förutsättningar och utmaningar.
5.2.6 Dialog
I dialogen som sker i den löpande uppföljningen mellan landstinget och
utföraren, kan information framträda eller uppmärksammas på olika sätt. Denna
information är viktig som underlag riskbedömning och inför en kommande
fördjupad uppföljning. Dokumentera vilka oklarheter eller brister som uppmärksammats i dialogerna eller på annat sätt iakttagits. Dessa uppgifter bör beaktas

4

I ett rättsfall uppmärksammades att två olika kreditupplysningsföretag helt skilda uppfattningar
om en leverantörs rating. Skillnaden i kreditinstitutens olika värderingar visade sig utgöra att
kreditupplysningsföretag A grundat sin bedömning på antal år företaget funnits på marknaden,
medan kreditupplysningsföretag B i sin bedömning också tog hänsyn till risk för konkurs.
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vid en sammanfattande riskbedömning och fokusering på vilka avvikelser som
ska ligga till grund för urval av fördjupad uppföljning.

5.3 Fokusera
Utifrån de uppgifter som framkommit vid informationsinsamlingen, behöver
uppföljningen i nästa steg fokusera på ett urval utförare, eller teman.
5.3.1 Besluta om fördjupad uppföljning
En sammanfattande riskbedömning ska göras utifrån de avvikelser och brister
som framkommit. Fokusera på de områden eller utförare där brist och konsekvens är som störst. Denna analys ligger sedan till grund för val av vilka
utförare eller teman som är aktuella för den fördjupade uppföljningen.
Beslut om fördjupad uppföljning kan fattas baserat på resultatet av den löpande
uppföljningen eller med stöd av signalrapport omfattande alla de områden som
berördes i förra avsnittet.
Beslut om fördjupad uppföljning kan också initieras i enlighet med politiskt
beslut.
5.3.2 Planera de enskilda fördjupade uppföljningarna
Utifrån den övergripande planen för årets planerade fördjupade uppföljningar
samt det som framkommit vid insamlingen av information är det dags att
planera de beslutade enskilda fördjupade uppföljningarna. Detta görs i sex steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

formulera frågeställning
specificera metod
skriv intervjufrågor och granskningsformulär
kommunicera med utföraren
ordna det praktiska
kommunicera internt.

5.3.2.1 Formulera frågeställning
Formulera tydlig de frågeställningar som ska besvaras. All information från
föregående informationsinsamling, diskussion med berörd avtalshandläggare
och genomgång av avtal är vägledande och avgörande för de frågeställningar
som behöver formuleras. Frågeställningarna ska ha en tydlig koppling till de
avvikelser och brister som uppmärksammats. Den fördjupade uppföljningen får
då ett tydligt syfte, att få bekräftat eller dementerat misstänkta avvikelser eller
brister.
Exempel på frågeställningar:





Stämmer innehåll i journalanteckning med vad som ersätts?
Genomförs operationer på rätt indikation?
Är diagnosregistreringen korrekt?
Har gällande regelverk/vårdprogram/riktlinjer följts?

Förslag till metod för insamlande av information för fördjupad uppföljning per
granskningsområde framgår i sammanställning av matrisen nedan.
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Matris 2. Metod för insamlande av information
Data

Journal

Ersättning per besök
Ersättning grundat på ACG
Vårdhygien och smittskydd
Journalföring
Kompetens
Kvalitets- och ledningssystem
Avvikelser
Tematisk uppföljning***

X
X

Intervju
X
X

X
X

Statistik*

Dokument**

Lokal

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

* Kan innebära produktion, tillgänglighet, medicinsk service, remittering etc.
** Dokument kan vara såväl redovisande som styrande.
*** Innebär uppföljning inom ett definierat område som exempelvis STRAMAriktlinjer, Astma/KOL, demensvård etc.

Kontrollera vad som står i avtalet och samråd med juridisk kompetens avseende
till exempel:






Vad står det om beställarens möjlighet att göra en fördjupad
uppföljning?
Är texten tydlig avseende frågeställningen eller finns det tolkningsutrymme i någon skrivning?
Hur allvarliga är eventuella avvikelser och i relation till avtalets
innehåll?
Vilket handlingsutrymme finns om avvikelser upptäcks?
Hur skulle motparten kunna argumentera för att avvikelserna egentligen
är rätt?

5.3.2.2 Specificera metod
Har brister uppmärksammats och frågeställningar formulerats, ska därefter en
bedömning göras och beslut tas om vilken metod som ska användas för att
erhålla utförarens svar. Ska intervjuer hållas och i så fall med vilka? Vad för
material ska granskas?
En del överväganden behöver göras vid val av metod. Här nedan beskrivs några
metoder och förslag på överväganden för var och en.
Om personuppgifter kommer att hanteras i samband med granskningen, ska
personregistret anmälas till den som hos den personuppgiftsansvariga
(landstinget) utsetts som personuppgiftsombud, enligt 36-37 §§ Personuppgiftslagen (1998:204, PUL).
Utifrån prioritering och aktuella resurser så bestäms omfattningen av den
fördjupade uppföljningen. Fördjupad uppföljning kan vara total eller omfatta ett
begränsat urval.
Total uppföljning innebär att samtliga besök och åtgärder hos utföraren
undersöks och att man granskar samtliga poster. För ett begränsat urval kan
olika urvalsprinciper användas. Urval kan ske genom slumpmässigt urval
poster, vilket då får form av stickprovskontroll. Urval kan också ske baserat på
en förvärvad kunskap och där misstanke om oegentligheter föreligger.
Initialt kan ett mindre urval ingå i den fördjupade uppföljningen, t.ex. på
enskilda patienter, på enskild diagnos eller en särskild dag. Om granskningen
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utfaller med negativt resultat kan kompletterande och mer omfattande urval
poster väljas ut att ingå i underlaget för uppföljning.
5.3.2.3 Skriv intervjufrågor och granskningsformulär
Om intervjuer ska hållas bör intervjufrågor planeras och skrivas i förväg. Olika
noggranna förberedelser behövs beroende på om det är en faktainsamlande
intervju i början av en uppföljning, eller en mer fokuserad intervju under uppföljningens gång då det finns mer fakta. För att lätt kunna anteckna och säkerställa att alla frågor besvaras kan det vara en god idé att numrera alla frågor och
kategorisera dem. Det finns i huvudsak två olika sorters intervjutekniker, öppna
frågor eller strukturerade intervjuer. Välj metod utifrån syfte.
Fördelen med öppna frågor är att man får beskrivande svar, där det ofta
framkommer uppgifter som inte kunde förutses vid formuleringen av frågeställningen. Detta kan vara en fördel, men se också till att samtalet leds tillbaka
till ursprungliga frågan. Ge inte upp och gå inte vidare förrän du fått ett svar på
din ställda fråga.
Strukturerade intervjuer innebär att man ställer frågor från ett färdigställt frågeschema. Samma frågor ställs på samma sätt till samtliga respondenter. Syftet
med en strukturerad intervju är att kunna jämföra respondenternas svar mot
varandra och därför vill man vara säker på att respondenterna har fått samma
förutsättningar vid besvarandet av frågorna. Strukturerade intervjuer kan ske vid
personligt möte eller per telefon. Nackdelar med den strukturerade intervjun är
att det är svårt att ta hand om svar som avviker från frågan. Nödvändigheten av
följdfrågor till respondenten med påföljande svar blir inte meningsfulla, i det
jämförande syfte som eftersträvades.
Gör granskningsformulär utifrån frågeställningen och det material som ska
granskas.
5.3.2.4 Kommunicera med utföraren
Ta kontakt med utföraren och informera om att en fördjupad uppföljning av
verksamheten kommer att göras och vad som behövs från utförarens sida. Var
tydlig med vem som landstinget vill intervjua, vilka ytterligare funktioner eller
personer som kan behövas finnas tillgängliga för frågor och/eller vilken typ av
material behöver som landstinget behöver tillgång till. Exempelvis att verksamhetschefen finns på plats för att underteckna sekretessöverenskommelser eller
att någon ekonomiadministratör kan göra utdrag ur bokföringssystemet.
Föreslå en tid för platsbesök, om sådant ska göras, och när utföraren senast
måste lämna accept på föreslagen tid.
Om utföraren ska lämna ut uppgifter så behöver definieras vad det är för
material som efterfrågas, om t.ex. särskilda löpnummer ska användas, hur och
var materialet ska lämnas in, mellan vilka klockslag det är möjligt att avlämna
material, samt vid vilken senaste tidpunkt som materialet ska lämnas in.
När mottagande av material inkommit eller inlämnats, bör en bekräftelse skrivas
och skickas till utföraren som kvittens på att material kommit landstinget
tillhanda.
Säkerställ att rätt person kontaktas, det vill säga den som är kontaktperson enligt
avtalet om det är en avtalsrelation eller den enskilda yrkesutövaren om det är
uppföljning enligt nationella taxan, LOL eller LOF.
Informera utföraren vem som kommer från landstinget, på vems uppdrag, deras
namn, kompetens och roll.
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5.3.2.5 Ordna det praktiska
Om en extern granskare anlitas, gör en uppdragsbeskrivning och skriv avropsavtal eller direktavtal samt fatta beslut om anlitande av ytterligare extern
specialist behövs.
Om granskning av utförarens material sker i landstingets lokaler, ska det säkerställas att hantering av materialet sker i enlighet med aktuell lagstiftning.
Patient- och journaluppgifter omfattas sekretesslagstiftning och förberedelser
behöver därför vidtas hur materialet fysiskt ska omhändertas och förvaras.
Lämna aldrig sekretessbelagd information liggande framme så att andra kan
komma åt det. Det måste också finnas tillgång till låsta utrymmen för att förvara
materialet i om det erhållits i pappersformat.
Glöm inte att ta kopior på materialet så att ett exemplar alltid finns utan
anteckningar.
5.3.2.6 Kommunicera internt
Informera ansvarig politisk styrelse eller nämnd inom landstinget om att en
fördjupad uppföljning inletts hos en viss utförare och på vilka grunder.
Ansvariga politiker bör hållas informerade under hela tiden som granskningen
pågår. Identifiera om det kan finnas andra personer inom landstinget som kan
behöva känna till att en fördjupad granskning pågår, t.ex. säkerhetsansvariga.
En fördjupad uppföljning kan även väcka medialt intresse. Se till att redan i
början av arbetet etablera kontakt med landstingets kommunikatörer eller
pressansvariga.
En kommunikationsplan tas med fördel fram redan när arbetet inleds. Frågor
från media och andra intressenter kan uppstå redan i början av en fördjupad
uppföljning. Även om landstinget inte offentliggjort granskningen, kan
utföraren ha gjort det. Tänk på att en färdig kommunikationsplan ses som en
allmän handling.
Det är lämpligt att landstinget tidigt beslutar sig om vem som uttalar sig för
media. Övriga anställda inom landstinget bör vid mediakontakter hänvisa till
denna talesperson.
En kommunikationsplan bör också innehålla uppgift om hur resultatet ska
kommuniceras när den fördjupade uppföljningen är slutförd. Mer om kommunikationsplan behandlas i avsnitt 6.6.14.

5.4 Sök orsaker
Har informationsinsamlingen i avsnitt 6.2 och riskbedömning och urval gett
anledning att fokusera på en särskild utförare enligt avsnitt 6.3, söks i nästa steg
orsak till bristerna eller avvikelserna.
Att identifiera orsaker till brister kan ske genom olika metoder, till exempel
genom platsbesök, intervjuer, dokumentgranskning eller journalgranskning.
5.4.1 Inför platsbesök
Om platsbesök genomförs ska man beakta aspekter på juridisk trovärdighet och
säkerhet. I normalfallet görs besöket av minst två personer tillsammans. Säkerställ att inget jäv föreligger mellan utförare och granskare.
Gå igenom insamlade uppgifter inklusive uppdragsbeskrivning för verksamheten samt för verksamheten styrande och redovisande dokument.
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Inför ett platsbesök bör man uppmärksamma den personliga säkerheten. En
riskanalys bör genomföras och där beaktas risken för hot och våld. Upprätta en
handlingsplan som innehåller handlingsalternativ för olika situationer, till exempel situationer när det är lämpligt att avbryta platsbesöket. Det kan vara bra att
ha ytterligare kollegor som går att nå på telefon för stöd eller råd.
Att ta med vid besöket:





aktuell uppdragsbeskrivning för granskningen
politiskt beslut i förekommande fall
av granskaren underskriven sekretessförbindelse
information till utförare om fortsatt arbete och tidplan.

Om utföraren inte medverkar till planerad granskning kan beslut tas om att
effektuera sanktioner, exempelvis att landstinget håller inne planerade utbetalningar. Kontrollera aktuell delegationsordning så att beslut fattas på rätt nivå.
5.4.2 Intervjuer
Det kan vara aktuellt att intervjua följande funktioner och personer:




verksamhetschef
övriga personalgrupper
patienter som uppges ha besökt vårdgivaren.

Genomför intervjuerna med öppna eller strukturerade frågor, utifrån det metodvalet som valts för intervjufrågorna.
5.4.3 Inspelning av samtal
Det är inte ovanligt att en enskild person spelar in ett samtal mellan
honom/henne och en tjänsteperson. Detta kan ske utan att tjänstepersonen är
medveten om det. Denna situation kan översättas till mötet mellan utföraren och
landstingets tjänsteperson. Som tjänsteperson får man vara beredd att samtalet
kan spelas in, både vid möte och under telefonsamtal. Alla som innehar en
mobiltelefon har tillgång till utrustning för inspelning av ljud och bild.
Brottsbalk (1962:700, BrB)5 reglerar sakfrågan, att olovligen avlyssna eller
spela in tal i enrum och samtal mellan andra. Det är alltså inte angivet att det är
förbjudet att spela in ett samtal som man själv deltar i, oavsett om man talar om
det för sin samtalspartner eller inte. Det finns inte heller något förbud för den
som deltar i ett sammanträde exempelvis hos en myndighet att spela in mötet på
band, även om det sker utan att de andra deltagarna vet om det.
Som tjänsteperson kan det vara tilltalande att spela in ett samtal som man utför i
tjänsten t.ex. i samband med mötet med utföraren som granskas. Det är emellertid endast i undantagsfall som detta är lämpligt. Justitieombudsmannen, JO, har
uttalat sig6 i fråga om lämpligheten av att använda sig av bandupptagning som
efterforskningsmetod vid revision. Myndigheten som genomförde revisionen
hade inte informerat den granskade företagaren, dennes anställda eller kunder
om att samtalen dem emellan spelades in. JO menade att rent principiellt ska
bandupptagning bara användas i rena undantagsfall, då mycket tungt vägande
skäl kan anföras för det och andra metoder bedöms helt olämpliga. Bandupptagning ska bara användas när den som revideras samtycker till det. Detta samtycke ska dokumenteras på ett lämpligt sätt så att det inte kan ifrågasättas i
efterhand ansåg JO. JO framhöll också att metoden bara får användas när det
5
6

4 kap 9a § BrB, ”olovlig avlyssning”.
JO dnr 274-2001.
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kan ske utan risk för den personliga integriteten. Slutligen menade JO att ett
beslut om bandupptagning ska ske på chefsnivå.
5.4.4 Dokumentgranskning
Dokumentgranskning görs med fördel genom att efterfrågade dokument begärs
in från utföraren, men kan till del även göras på plats. Verksamheten ska skriftligt kunna leverera, eller ge tillträde till, dokumentation som visar att Socialstyrelsens krav på ledningssystem samt lagstiftningens övriga krav uppfyllts.
Vilken dokumentation som i övrigt krävs, avgörs av formulerad frågeställning
för den aktuella fördjupade granskningen.
5.4.5 Att granska patientjournaler
En vanlig metod för att granska en utförares verksamhet är att granska patientjournaler. Genom att granska patientjournaler kan man exempelvis kontrollera
om korrekt ersättning har utbetalats till utföraren.
Det har i förarbete7 och praxis8 avseende nationella taxan, LOL och LOF,
framhållits att det är i princip utförarens sak att visa att det finns en grund för
det ersättningsanspråk som ställs till landstinget. Patientjournal och remiss får
då ses som utförarens debiteringsunderlag. Granskning av patientjournaler blir
därigenom en mycket viktig del av landstingens uppföljning av utförare.
I förarbete9 har emellertid också uttalats att landstingen inte behöver ha
rutinmässigt tillgång till patientjournaler utan endast i fall då landstinget har
skäl att misstänka oegentligheter. En fördjupad uppföljning är dock alltid
betingad av misstanke om missförhållande eller oegentlighet.
5.4.5.1 Sekretess och tystnadsplikt i hälso- och sjukvården
Inom den allmänna10 hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men, 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Detta så kallade
omvända skaderekvisitet innebär att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i en patientjournal i princip bara lämnas ut med den enskildes samtycke,
10 kap 1 § OSL, eller med stöd av bestämmelse i OSL eller en lag eller förordning som OSL hänvisar till, 8 kap 1 § OSL.
Av 2 kap § 1 OSL framgår att det är förbjudet för både myndigheter och personer med tystnadsplikt att röja uppgifter som är sekretessbelagda enligt OSL. Ett
röjande kan ske muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på
något annat sätt, 3 kap 1 § OSL.
Den personkrets som omfattas av sekretessreglerna är personal verksam i det
allmännas hälso- och sjukvård, det vill säga all personal vare sig verksamheten
avser det egentliga vårdarbetet eller administrativt, tekniskt eller ekonomiskt
arbete11.

7

Proposition 1993/94:75 sid. 89, till Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Stockholms tingsrätt, mål T 16749-08, meddelad 14 mars 2011, sid. 13.
9 Proposition 2008/09:64, sid. 61, till Lag om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning, SFS 2009:79
10 Med begreppet ”allmänna hälso- och sjukvården” avses här den hälso- och sjukvård
som bedrivs av landstingen i dess egen regi.
11 Sid. 25:1:3, supplement 11, jan 2015 av ”Offentlighets- och sekretesslagen, en
kommentar” av E Lenberg, U Geijer och A Tensjö.
8
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Den landstingsanställda personal som genomför en granskning av patientjournaler har alltså tystnadsplikt avseende de uppgifter om en patient som de
kan få reda på vid granskningen.
Det är vanligt att landstinget istället väljer att anlita en extern granskare från till
exempel en konsultfirma för att genomföra granskningen. Landstinget ska då ha
ingått ett avtal med denna granskare, där det av avtalet framgår vilket uppdrag
granskaren ska genomföra. I detta avtal ska landstinget ha skrivit in en klausul
om tystnadsplikt för granskaren, om denna är en juridisk person.
OSL är som regel inte tillämplig på juridiska personer. Däremot är OSL tillämplig på fysiska personer, uppdragstagare, som har ett uppdrag hos en myndighet12. En sådan uppdragstagare som landstinget anlitar för att genomföra en
fördjupad granskning, jämställs med en arbetstagare hos landstinget i sekretesshänseende om denne knyts till verksamheten så att han eller hon kan sägas delta
i myndighetens verksamhet. Därigenom omfattas också uppdragstagaren av
samma tystnadsplikt som en anställd.
Granskaren av patientjournalerna omfattas således av sekretessreglerna i OSL.
De uppgifter granskaren får kännedom om, som kan röra en enskilds hälsotillstånd med mera, får granskaren inte föra vidare utan att uppgifterna avidentifieras.
Reglerna om sekretess för personal inom privat13 bedriven hälso- och sjukvård
återfinns i 6 kap 12-16 §§ PSL. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
får inte obehörigen får röja vad denne fått veta om en enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden i sin verksamhet, 6 kap 12 § PSL. Men det
framgår även av samma lagparagraf att ”som obehörigt röjande anses inte att
någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning”.
5.4.5.2 Sekretessbrytande regler
Många landsting har organiserat sin verksamhet i en beställar-/utförarmodell
eller på annat sådant sätt, så att vården utförs i en eller flera förvaltningar.
Ansvar för uppföljning av verksamheten ligger i ytterligare en annan förvaltning. Varje förvaltning har sedan en egen politisk nämnd eller styrelse som
ansvarar för verksamheten. Detta medför att förvaltningarna ses som olika
myndigheter i lagens mening. Vid granskning av egenregiverksamhet hindrar
inte hälso- och sjukvårdssekretessen att uppgifter om en enskilds hälsotillstånd
lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård till en annan sådan
myndighet i samma landsting (25 kap 11 § 5 p OSL).
För privata utförare verksamma enligt LOL och LOF, finns det regler i lagarna
för att utföraren ska lämna upplysningar till landstinget. Därigenom begår
utföraren inte något brott mot tystnadsplikten då denne visar upp eller lämnar
över kopior av patientjournaler till landstinget som granskar utförarens
verksamhet.
När det gäller privata utförare med avtal som upphandlats enligt LOU och LOV
finns ingen motsvarande lagstiftning, som möjliggör att utföraren kan bryta
tystnadsplikten och låta landstinget granska patientjournaler som inte är avidentifierade för granskaren.

Sid. 2:1:3, supplement 11, jan 2015 av ”Offentlighets- och sekretesslagen, en
kommentar” av E Lenberg, U Geijer och A Tensjö.
13 Med begreppet ”privat bedriven hälso- och sjukvård” avses här den hälso- och
sjukvård som bedrivs av annan juridisk person än en statlig myndighet, landsting eller
kommun. Det kan även avse en enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
12
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Enligt 5 kap 4 § Patientdatalag (2008:355, PDL) är utlämnande av patientjournal genom direktåtkomst till personuppgifter bara tillåten i den utsträckning
som anges i lag eller förordning. För närvarande finns bara tre utlämnanden
genom direktåtkomst som är tillåtna enligt PDL. Inget av dessa tre utlämnandemöjligheter avser granskning av enskildas patientjournaler för uppföljning av en
privat utförares verksamhet. Detta innebär att privata utförare inte har rätt att ge
landstingen direktåtkomst till sina patientjournaler.
Som tidigare nämnts omfattas både personal inom den allmänna som den privat
bedrivna hälso- och sjukvården av bestämmelser om tystnadsplikt. Om man
omfattas av sådan tystnadsplikt och felaktigt röjer en uppgift kan man i vissa
fall dömas för brott mot tystnadsplikt, 20 kap 3 § BrB. Den lagstiftningen riktar
sig mot den enskilda personen. Eventuellt skulle någon form av anstiftan enligt
23 kap 4 § BrB kunna komma ifråga genom att någon landstingsanställd person
förmår utföraren att visa upp patientjournaler, utan lagstöd. En person som
olovligen läser en elektronisk patientjournal kan även dömas för dataintrång
enligt 4 kap 9c § BrB.
Överträdelse av PDL kan medföra skadeståndsansvar för utföraren. Det är dock
oklart om sådant ansvar på något sätt kan övervältras på landstinget.
5.4.5.3 Hur får granskning av patientjournaler gå till?
När det gäller avtal som upphandlats enligt LOU och LOV följer den konkreta
rätten till granskning av parternas avtal, som tidigare nämnts. Landstinget behöver alltså ha angivit i avtalet hur man vill kunna granska utförarens verksamhet.
I LOL och LOF finns angivet att läkaren eller fysioterapeuten ska lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material på begäran av landstinget, för kontroll av begärd ersättning14. De flesta landsting har granskat
patientjournaler hos utförare genom att man begärt att få ut papperskopior av ett
antal patientjournaler. Granskningen har sedan skett i landstingets egna lokaler.
Det förekommer också att landstinget har varit på besök hos utföraren och fått
journalerna uppvisade av utföraren i fråga, oftast genom att landstingets
granskare och utföraren suttit tillsammans framför datorn. Dessa båda sätt att
granska patientjournaler har ansetts som tillfredsställande ur sekretessynpunkt.
Den senare metoden kan dock leda till bevissvårigheter för landstinget i ett
senare skede, om man upptäcker fel och brister i verksamheten, men inte har
tillräckligt med material för att påvisa dessa.
För journalgranskning av privata utförare verksamma enligt LOU eller LOV
finns exempel på följande tillvägagångssätt. I samtliga fall gäller att det är
papperskopior av journaler eller elektroniska kopior på t.ex. USB-minne som
landstinget får från vårdgivaren.




14

En handläggare från landstinget är närvarande när utföraren avidentifierar journalerna, men är placerad så i rummet att handläggaren inte
kan läsa sekretessbelagd information ur journalerna. Därefter granskar
andra handläggare de avidentifierade patientjournalerna, som kan kopplas samman med ett avidentifierat ersättningsunderlag.
Varje år ska utföraren tillfråga x antal patienter om samtycke att landstinget granskar deras journaler. När samtyckena inkommit så kan landstinget se journalerna. Här behöver man tänka på att man kan behöva
tillfråga 100 personer för att få fram 25 ja till att granska. Likaså behöver denna metod återfinnas som ett krav i avtalet för att säkerställa att
utföraren faktiskt genomför uppgiften.

26 § LOL och 25 § LOF.
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Landstinget klargör vilka patientjournaler som önskas granskas (exempelvis samtliga journaler för personer som besökt verksamheten under
tre olika datum). Utförarens verksamhetschef gör därefter en menprövning för samtliga patienter vars journaler är aktuella. Om men anges för
någon av journalerna, ska detta skriftligen motiveras och insändas till
landstinget. Denna metod är emellertid ännu inte prövad i domstol och
bör användas med försiktighet.

5.4.5.4 Dokumentering av journalgranskning
Granskning av vårdenhetens journaler ska dokumenteras15 och ska alltid
innefatta följande uppgifter.







Datum när granskningen utförs.
Datum för den granskade patientkontakten.
Besökskategorier (personalkategori, typ av vårdkontakt (besök, telefon
etc.), priskod eller motsvarande, begärd ersättning).
Uppgift om det för respektive vårdkontakt finns registrerad
journaldokumentation.
Uppgift om journalföringen är relevant med hänsyn taget till
medicinska åtgärder och patientsäkerhet. Kontrollera förekomst av
diagnos, status, samt om anteckningen är signerad inom stipulerad tid.
Uppgift om utbetald ersättning kan hänföras till och överensstämmer
med aktuell journalanteckning.

I övrigt anpassas innehållet efter vilken typ av verksamhet som granskas.
Förslag på innehåll finns i exempelmallar på SKL:s Uppföljningsguiden.
Utifrån definition och inriktning på den fördjupade uppföljningen kan journalgranskningen utvidgas ytterligare.
5.4.6 Avslutning av platsbesöket
Se till att all insamlad information, oavsett media, dokumenteras och sparas
enligt landstingets gallringsplan. Berätta för utföraren om det fortsatta arbete
och tidplanen.

5.5 Dra slutsatser
Data och material som samlats in bearbetas, analyseras och dokumenteras för
att man ska kunna dra slutsatser och ge underlag för åtgärder och förbättring.
Mycket av analysen och bedömning/ställningstaganden görs redan vid själva
insamlingen.
I analysen granskas material noggrant och strukturerat så att både enskilda
delar, mönster och sammanhang identifieras.
5.5.1 Granska delarna
I analysen bedöms verksamhetens kvalitet ur flera olika perspektiv. För att
förstå och analysera resultat behöver flera yrkeskompetenser samverka.
Sammansättningen av gruppen ska vara sådan att man på ett lämpligt sätt täcker
in de olika kompetensområdena som krävs för analysen. Det kan finnas behov
av extern kompetens.

15

Exempel på mallar för att dokumentera journalgranskning finns på SKL:s Uppföljningsguiden
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Det som ligger som underlag för analysen måste förstås och diskuteras. Synliggjorda brister innebär att det finns en förbättringspotential och samtidigt kan
allvarliga missförhållanden behöva åtgärdas omedelbart.
En del i analysen är att identifiera utvecklingsområden i kravställande, styr- och
uppföljningssystem, uppföljningsmetoder och ersättningsystem.
5.5.2 Lägg samman
Ofta finns olika material som ska vägas samman inför bedömningen. En utmaning är att resultat kommer vid olika tidpunkter över året, till exempel resultat i
nationella kvalitetsregister, brukarundersökningar, granskningar och revisioner.
Man kan behöva komplettera data efter analysarbetet har startat.
5.5.3 Värdera kraven
Analysen av resultatet underlättas om kravens betydelse och vikt identifierats. I
analysen värderas i vilken mån de krav som ställts på verksamheten uppnåtts.
Exempelvis kan flera mindre brister sammantaget vara mer allvarliga eller lika
allvarliga som en (1) större brist. Tidigare påtalade men inte åtgärdade brister
kan också vara mer allvarliga än brister som nyligen upptäcks. Den största
utmaningen i analysen är att låta den ta tid och utrymme!
5.5.4 Kompletteringar
Efter att det sökts orsaker och materialet analyserats kan det finnas behov av att
fråga efter kompletterande material och underlag.
Om analysen tyder på misstankar om fusk eller oegentligheter, kan man behöva
begära in ytterligare material för att bekräfta eller undanröja dessa misstankar.
Man behöver titta på ett större underlag helt enkelt, för att se om det man misstänker framkommer även då. Ju allvarligare felaktigheter, stora ekonomiska
belopp eller att felaktigheter verkar pågått under längre tid, desto viktigare är
det att ha ett gediget underlag att bygga sina slutsatser på.
5.5.5 Patientintervjuer
I vissa fall kan det vara berättigat att genomföra kontroller i form av patientintervjuer, i samband med besök på plats eller telefonintervjuer. Patientintervjuerna kan vara en del av en granskning, eller göras som ett komplement till
en redan genomförd fördjupad uppföljning. Intervjuer kan utföras som en del i
fakturakontrollen, för att säkerställa att ett besök ägt rum.
Kontroller genom patientintervjuer bör genomföras med restriktivitet och i
undantagsfall, eftersom det krävs patientens medgivande för att kunna ställa
frågor kring ett besök. Det är heller inte okontroversiellt att genomföra
patientintervjuer då patientens hälsotillstånd måste beaktas och att besöken kan
ha skett en lång tid tillbaka i tiden. I vissa fall kan dock patientintervjuerna
verifiera att besök verkligen ägt rum och på så sätt göra att till exempel
polisanmälan för bedrägeri undviks.
5.5.6 Dokumentera analysen
Upprätta en dagbok över granskningen och logga alla aktiviteter som kan
kopplas till granskningen. Dokumentera resultatet av analysen.
Se till att underlag och fynd samlas, så att allt underlag som använts vid
analysen finns bevarat. Dokumentera vilka ställningstaganden som gjorts. Detta
är särskilt viktigt vid en eventuell polisanmälan. Strukturera och dokumentera
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alla underlag och filer, även vilka namn filer har döpts till, så att det blir lätt att
hitta dem senare.
Tänk på att även ett script som används för att ta fram statistiskt underlag är en
viktig del i spårbarheten i en fördjupad uppföljning. Scriptet blir väldigt viktigt
vid en eventuell rättslig process att förstå hur urval har gjorts. Om programvaran som använts inte är standard (d.v.s. så att alla kan läsa den, exempelvis
SAS-filer), bör relevant information exporteras till en PDF-fil.
Dokumentera alla telefonsamtal och möten med utföraren. Det är svårt att
minnas detaljer om vad som sades eller gjordes när det har gått en tid. Man kan
också dokumentera mötet genom mötesanteckningar eller i ett protokoll. Ibland
kan det finnas anledning att motparten justerar protokollet, så att båda parter är
överens om vad som sas vid mötet.
Vid fysiska möten med utföraren eller vid telefonsamtal med denne, finns en
risk att motparten spelar in samtalet. Om landstinget själv vill spela in möten
eller telefonsamtal ska beslut om bandupptagning fattas på chefsnivå och
dokumenteras, se tidigare skrivet avsnitt om inspelning av samtal. Inspelningar
omfattas av offentlighetsprincipen och är en allmän handling.
5.5.7 Stäm av resultatet
Granskningsresultatet bör stämmas med den granskade utföraren. Genom dialog
med utföraren säkerställs att landstinget uppfattat utförarens lämnade uppgifter
korrekt. Klara ut alla frågetecken.
Låt utföraren komma med synpunkter och eventuella förklaringar till
granskningsresultaten.

5.6 Förslag till åtgärder
Om analysen efter en fördjupad uppföljning visar på brister varierar möjligheterna att få dessa åtgärdade beroende på om verksamheten bedrivs i egen eller
privat regi. För privat verksamhet ska det framgå av avtalet vilka åtgärder eller
sanktioner som kan vidtas av landstinget när man har identifierat olika brister.
Åtgärderna kan vara t.ex. i form av en sanktionstrappa, uppsägning eller hävning av avtalet eller att inte utnyttja en förlängningsklausul i avtalet. Sanktionsmöjligheterna bör användas med restriktivitet. För att kunna tillämpa sanktioner
krävs tydligt formulerade krav och dokumentation över vilka åtgärder som
tidigare vidtagits gentemot utföraren.
För verksamhet i egen regi finns inte lika tydliga sanktionsmöjligheter, utan
åtgärderna blir ofta en del av den interna styrningen. I de fall offentligt drivna,
eller landstingsägda bolag eller förvaltningar som bedrivs under bolagsliknande
former, och privata utförare har samma avtal, kan det ställas krav även för de
offentliga vårdgivarna att exempelvis återbetalning av felaktigt utbetalda medel
ska ske inom en viss tidsperiod.
Glöm inte att kontrollera landstingets delegationsordning för att säkerställa att
rätt beslut fattas på rätt nivå internt i landstinget. Vissa beslut kan fattas på
tjänstemannanivå och andra beslut ska fattas av politiker i t.ex. landstingsstyrelse eller ansvarig nämnd. Vilket beslut som kan fattas var följer av aktuell
delegeringsordning för landstinget i fråga.
5.6.1 Klargör de interna rutinerna
Det är viktigt att det finns rutiner på ledningsnivå när det gäller bedömning av
vilka åtgärder som bör vidtas i det fall man upptäcker brister hos de utförare
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som varit föremål för en granskning. Att göra dessa bedömningar är inte enkelt,
utan kräver förarbete och ställningstaganden.
När man gör bedömningar av vilka åtgärder som ska vidtas finns det flera
perspektiv att beakta. Framför allt ska patientsäkerheten och vårdkontinuiteten
prioriteras. Men även det förebyggande perspektivet, d.v.s. signalvärdet, spelar
roll vid bedömningar om åtgärder. Dessutom behöver landstingets ansvar för att
upprätthålla en god ekonomisk hushållning av sina resurser beaktas. Det ska
inte heller förekomma några ekonomiska oegentligheter i den skattefinansierade
hälso- och sjukvården.
5.6.2 Nivåindelning av bristerna
Det är inte helt oproblematiskt att göra bedömningar om vad som ska anses vara
allvarliga brister och mindre allvarliga brister. Dessutom är det viktigt att vara
konsekvent och behandla utförare på samma sätt om bristerna är desamma,
samtidigt som varje fall givetvis måste få en individuell hantering och
bedömning.
För att kunna göra konsekventa bedömningar är det viktigt att dokumentera
vilka åtgärder som vidtagits. Det underlättar också bedömningen om man i
förväg har delat in graden av bristerna utifrån allvarlighetsgrad, exempelvis
enligt följande nivåer:




Nivå 1: Inga brister (alternativt tillfredsställande)
Nivå 2: Brister (alternativt vissa brister)
Nivå 3: Allvarliga brister (alternativt betydande brister)

En allvarlig medicinsk brist kan exempelvis vara avsaknad av journalföring i sin
helhet eller bristande journalföring under en längre tidsperiod.
Exempel på allvarlig brist av ekonomisk karaktär kan vara då det handlar om
större belopp, där faktureringsunderlag saknas för en längre tidsperiod och att
förhållandet odiskutabelt avviker från lag- eller avtal.
5.6.3 Föreslå typ av åtgärd
De åtgärder som kan vidtas efter en granskning är förslagsvis:










krav på rättelse av bristerna
återbetalning
innehållande av ersättning
polisanmälan
skadestånd och vite
hävning och uppsägning
icke förlängning av avtal
göra upp i godo
anmälan till IVO.

Åtgärderna kan användas var och en för sig eller i kombination. Exempelvis kan
det vid en polisanmälan, samtidigt göras en anmälan till IVO om bristerna avser
både fakturaunderlag och medicinsk kvalitet.
I det fall landstinget väljer att göra en polisanmälan kan man även göra upp i
godo avseende ett fastställt belopp, som utföraren ålägger sig att betala utifrån
en återbetalningsplan. I ett sådant fall behöver inte ett eventuellt åtal innehålla
en begäran om skadestånd.
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Möjligheterna att vidta åtgärder beror på vilken typ av avtal det rör sig om samt
hur det enskilda avtalet är utformat. I tabellen nedan anges vilka åtgärder som
kan vidtas i samband med de olika avtalsformerna generellt sett. Skillnaderna
beror på aktuell lagstiftning.
Matris 3. Aktuella åtgärder per avtalstyp
Åtgärd
Krav på rättelser av brister
Återbetalning
Innehållande av ersättning
Polisanmälan
Skadestånd och vite
Hävning och uppsägning av avtal
Icke förlängning av avtal
Göra upp i godo
Anmälan till IVO

LOF

LOL

LOU

LOV

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Egenregi
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.6.4 Krav på rättelse av bristerna
Om det framkommer att det finns allvarliga brister hos utföraren kan som första
åtgärd vara att skicka en skriftlig anmodan om att vidta rättelse till berörd
utförare. En sådan anmodan till rättelse ska alltid tidsättas, exempelvis att
rättelse ska ske inom 30 dagar. Det bör i avtalet finnas en klausul om förtida
upphörande där det framgår att landstinget kan begära rättelse av identifierade
brister hos utföraren. Om bristerna inte åtgärdats och godkänts av landstinget
till ett visst datum kan avtalet ge möjlighet till omedelbart upphörande.
5.6.5 Återbetalning
Krav på att återbetala den ersättning som felaktigt har betalats ut kan ställas vid
dialog med utföraren, i samband med en anmodan om att vidta rättelse eller om
man väljer att göra upp i godo. Det är viktigt att dokumentera och ha tillgång till
de underlag som styrker de felaktiga utbetalningarna samt i samband med fakturan kunna precisera beloppen för utföraren. Det är också viktigt att i dialog med
utföraren komma fram till vilka antaganden som ska ligga till grund för återbetalningen.
Tidsperioden för beräkning av beloppet måste bedömas från fall till fall,
exempelvis maximalt fem år tillbaka i tiden då normal preskriptionstid för
bedrägeri är fem år. Om man inte kan göra upp i godo bör hänsyn tas till att
extrapolering, d.v.s. att man gör antaganden längre tillbaka i tiden än vad
granskningen omfattade, kan komma att underkännas av en domstol.
I vissa fall kan det vara svårt för en utförare att betala hela summan vid ett och
samma tillfälle, exempelvis när det gäller stora belopp som ska betalas tillbaka.
I så fall kan det vara lämpligt att i samråd med utföraren upprätta en återbetalningsplan.
5.6.6 Innehållande av ersättning
Som ett alternativ till att begära återbetalning av ett uträknat belopp som
felaktigt har betalats ut, kan landstinget hålla inne framtida ersättningar till
utföraren. Det kan handla om såväl fast eller rörlig ersättning, som målrelaterad
ersättning. Oavsett vilken åtgärd som vidtas ska utföraren underrättas skriftligen
om det som beslutats från landstingets sida. Det kan i och för sig också förekomma tillfällen då det går att, i samråd med utföraren, komma överens om
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vilken åtgärd som är lämpligast i det individuella fallet. Alla sådana överenskommelser ska dokumenteras skriftligt och bör undertecknas av företrädare för
båda parter.
5.6.7 Polisanmälan
Polisanmälan ska göras när landstinget misstänker att någon brottslig handling
har begåtts. Att inleda en rättsprocess kan ta flera år i anspråk och det finns
anledning för landstinget att anlita en advokatbyrå, som kan företräda landstinget. För att en åklagarmyndighet ska besluta om att inleda en förundersökning krävs att landstinget inkommer med välunderbyggda underlag som åklagaren kan använda sig av i sitt fortsatta arbete. Detta i sin tur kräver att det finns
fullständig bakomliggande dokumentation inom landstinget i det fall åklagaren
behöver ytterligare bevis för att driva målet vidare.
Det huvudsakliga kriteriet för att göra en polisanmälan är att det går att konstatera och bevisa att det arbete som en utförare debiterat landstinget inte är utfört
eller om feldebiteringarna är omfattande och systematiska. Om detta handlande
är uppsåtligt eller inte, är en fråga för polisen och åklagarmyndigheten att
utreda.
Om en förundersökning inleds och åklagare beslutar om att gå vidare med åtal
mot en utförare har en rättsprocess påbörjats, som kan ta flera år i anspråk och i
värsta fall innebära höga kostnader för landstinget.
5.6.8 Skadestånd och vite
I det fall landstinget har inlett en rättsprocess gentemot en utförare har man
möjlighet att i samband med åtalet begära ett skadestånd. Det belopp som
landstinget ska yrka i skadestånd bestäms i samråd med den juridiska expertis
som anlitats. Av avtalslagen framgår att den part som drabbats av avtalsbrott har
rätt till skadestånd. Eftersom skadeståndet kan kombineras med övriga påföljder
i en dom, kan en fällande dom inte enbart innebära skadestånd, utan även andra
påföljder.
Då skadeståndsbeloppen kan vara svåra att räkna ut används i vissa fall så
kallade vitesklausuler i avtalen. Ett vite är ett slags standardiserat skadestånd. I
vitesklausuler förekommer ofta ett maxbelopp för hur stor ersättning som kan
erhållas och utgår ifrån en uppskattning av hur stor skada som landstinget ska
kompenseras för vid olika avtalsbrott.
5.6.9 Hävning och uppsägning
Det är vanligt att landstinget skrivit in klausuler om hävning av avtal eller om
förtida upphörande av avtal. Av dessa klausuler framgår exempelvis att landstinget har rätt att säga upp ett avtal med omedelbar verkan om det på goda
grunder kan antas att utföraren inte kan fullgöra sitt åtagande, om utföraren
bryter mot avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och inte vidtar
rättelse inom ett visst antal dagar, exempelvis 30 dagar efter skriftlig anmaning
från landstinget.
Det är skillnad på att säga upp eller att häva ett avtal. En hävning kan förenklat
beskrivas som ett omedelbart upphörande av ett avtal.
Uppsägning av ett avtal är en mildare form än hävning och skrivs ofta in i
avtalet som en möjlighet för båda avtalsparter, att åberopa under vissa angivna
omständigheter.
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Ett annat skäl, som kan användas i samband med identifierade allvarliga brister
i samband med en fördjupad uppföljning, är att använda hävningsklausulen i det
fall utföraren under avtalstiden agerar på ett sådant sätt som kan antas allvarligt
rubba förtroendet för landstinget.
5.6.10 Att inte förlänga ett avtal
Landstinget kan, som ett alternativ till hävning, uppsägning eller polisanmälan,
besluta att fortsätta avtalssamarbetet, trots att allvarliga brister uppmärksammats. I så fall kan det på sikt vara lämpligt att överväga om att inte förlänga
avtalet vid avtalsperiodens utgång. Om det i avtalet finns en klausul om att
landstinget har option på att kunna förlänga avtalet vid avtalsperiodens utgång,
kan man välja att inte utnyttja denna option.
5.6.11 Göra upp i godo
Att göra upp i godo innebär att parterna försöker komma överens om hur
uppmärksammad brist ska regleras, till exempel utbetalning på felaktiga
grunder. Om parterna lyckas enas om en lösning ska detta dokumenteras i en
överenskommelse. Överenskommelsen kan, men behöver inte, reglera att
landstinget därefter avstår från att gå vidare i rättsprocesser eller andra åtgärder.
Att göra upp i godo kan vara en bra metod för landstinget att säkra tillgångar
som man bedömer felaktigt utbetalas, istället för att vänta på utfallet av en rättsprocess med osäker utgång. Genom överläggningar mellan parterna fastställs ett
belopp som utföraren ska återbetala. Landstinget kan bevilja en återbetalningsplan, genom att utföraren återbetalar till landstinget, eller genom avräkning på
framtida utbetalningar.
Överenskommelsen mellan parterna kan innefatta en kombination av återbetalning och ett förtida upphörande av avtalet, eller annan åtgärd.
Att göra upp i godo måste, som tidigare nämnts, inte vara avgörande för landstingets ställningstagande att driva processen vidare. Landstinget kan ändå välja
att göra en polisanmälan. Om landstinget har gjort upp i godo med utföraren
och ärendet trots allt drivs vidare med en påföljande huvudförhandling kan
åtalet exkludera en begäran om ekonomiskt skadestånd.
Förlikning är en term som används inom civilrätten vid lösning av tvistemål,
vilket innebär att en domstol alltid medverkar och ser till att parterna når en
överenskommelse. Om ingen överenskommelse nås blir det huvudförhandling i
tingsrätten.
5.6.12 Anmälan till IVO
Det huvudsakliga kriteriet för att göra en anmälan till IVO är att man vid den
fördjupade uppföljningen gjort bedömningen att det föreligger en allvarlig risk
för patientsäkerheten. IVO utreder dock normalt inte händelser som är äldre än
två år.
Vad som avses med allvarliga brister bör bedömas från fall till fall och en jämförelse bör göras med liknande fall från tidigare granskningar, exempelvis om
det förekommit avsaknad av journalföring i sin helhet eller bristande journalföring under en längre tidsperiod.
5.6.13 Åtgärder inom landstinget
Resultaten från en granskning ger mycket information och kunskap som kan
återkopplas och användas för internt kvalitetsutvecklingsarbete inom landstingets verksamheter. Brister kan exempelvis återfinnas i landstingets system
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för ledning och styrning av uppföljningen. Likaså kan brister bero på oklara
förutsättningar för verksamheten som utföraren bedriver och som kan kopplas
till landstingets avtal, regler, riktlinjer och rutiner. I sådana fall kan avtalsskrivningar, upphandlingskrav, ersättningsmodeller, uppdragsbeskrivningar, uppföljningsmetoder, rutiner, riktlinjer, informations- och kommunikationsvägar eller
annat behöva ses över och justeras.
För att på ett bra sätt kunna vidarebefordra kunskapen till berörd verksamhet
kan en intern åtgärdsplan tas fram, som kommuniceras till respektive förvaltning/avdelning/enhet inom landstinget.
5.6.14 Upprätta kommunikationsplan
Som tidigare nämnts är det bra om man tidigt kan inleda arbetet med att ta fram
en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen ska innehålla en kort bakgrund som beskriver problemet. Den ska också innehålla vilka målgrupper som
man behöver kommunicera med, vilka budskapen är, talespersoner/kontaktpersoner, vilka kanaler som ska användas för att nå målgrupperna och en
aktivitetsplan med ansvariga för varje aktivitet.
Frågor och svar är till stor hjälp för att stödja talespersonerna i deras kontakter
med media. Det är viktigt att tänka igenom vilka frågor media kommer att ställa
och vilka svar landstinget har på dessa frågor. Kommunikationsplanen är ett
verktyg och ett stöd för de personer som är involverade i kommunikationen om
en viss fråga.
5.6.15 Återkoppla till utförare
Oavsett om den fördjupade granskningen har visat på brister eller inte är det
viktigt att resultatet presenteras för utföraren. Det kan göras vid ordinarie
dialogmöten men det är viktigt att återkopplingen sker så snart det är möjligt
efter uppföljningen avslutats. Uppföljningsprocessen är ofta lång och medför en
oro för den som granskats. Återkopplingen kan ske i form av ett besök där
resultatet av uppföljningen gås igenom. Viktigt att också poängtera det som
funnits positivt i verksamheten. Resultatet kan presenteras i form av ett protokoll som beskriver den fördjupade uppföljningen.
Återkopplingen kan innehålla:






genomgång av resultatet
eventuella åtgärder med anledning av resultatet
eventuella förbättringar som redan påbörjats sedan uppföljningen
kommande förbättringsförslag
plan för hur föreslagna åtgärder ska följas upp.

5.6.16 Uppföljning av åtgärder
Efter en genomförd fördjupad uppföljning kan det framkomma sådana brister
hos en eller flera utförare att det är nödvändigt att göra en riktad fördjupad uppföljning i anslutning till eller efter den ordinarie granskningen. I andra fall kan
det vara på sin plats att följa upp en tidigare genomförd fördjupad uppföljning
med en kompletterande fördjupad uppföljning, exempelvis efter ett halvår, för
att se om bristerna åtgärdats.
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6 Åtgärder
6.1 Konsekvensbeskrivning
Fördjupad uppföljning har som huvudsyfte att på förekommen anledning
kontrollera och säkerställa att verksamheter och utförare fungerar väl och följer
avtal, regler och lagstiftning. Resultaten utgöra ett av flera underlag till förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.
Behoven av åtgärder kan variera från att vara akuta till mer långsiktiga åtgärder
som leder till kvalitetshöjning på sikt. Att åtgärda brister så snart som möjligt
innebär dock betydande vinster för både patienter, landsting och utförare.
Om uppföljningen visar på allvarliga missförhållanden kan den fortsatta hanteringen ingå som en del av landstingets rutiner för krishantering. Det kan gälla
exempelvis vanvård, övergrepp, sabotage eller ekonomisk brottslighet.
Konsekvenserna av förslag till åtgärder ska analyseras och tydliggöras. Om det
handlar om en hävning av ett avtal, liksom vid en eventuell konkurs eller andra
oplanerade verksamhetsförändringar, måste man även planera för hur ett övertagande av en verksamhet ska ske. Viktigt att komma ihåg är att processer som
handlar om uppsägning eller hävning av avtal tar flera månader i anspråk.
Med konsekvensbeskrivningen som utgångspunkt kan en prioritering av
förslagen till åtgärder göras. Ett sätt är att ställa resursinsats mot förväntad
effekt/resultat. En åtgärd som ger en förhållandevis liten effekt bör prioriteras
lägre än en åtgärd som kräver en liten resursinsats men ger en stor effekt.

6.2 Intern roll- och ansvarsfördelning vid beslut
För att det ska vara möjligt att göra bedömningar om åtgärder bör det på
ledningsnivå inom ett landsting finnas en bedömningsgrupp eller motsvarande,
som tar beslut om vilka åtgärder som bör vidtas, samt en i förväg uppgjord
ansvars- och rollfördelning om vem som gör vad i den fortsatta processen. Det
är viktigt att ha klart för sig landstingets delegeringsordning/-ar, så att rätt beslut
fattas på rätt nivå av rätt personer.

6.3 Dokumentera vidtagna åtgärder
För att kunna arbeta med åtgärder på ett likartat sätt över tid och för att kunna
behålla kontinuitet och kompetens oavsett personalomsättning bör samtliga
åtgärder som vidtas gentemot utförare dokumenteras. I ett sådant dokument bör
framgå vilken/vilka åtgärder som vidtagits, datum, namn på berörd utförare etc.

6.4 Upprätta rapport
Kommunicera rapporten med den/de granskade utföraren/-na, ansvariga ledningspersoner och förtroendevalda inom landstinget innan den är färdigställd.
Ge möjlighet för berörda att komma med synpunkter.
När rapporten är helt klar är den en upprättad upphandling som bör diarieföras,
varvid den blir en offentlig handling.
Det finns i regel ett stort intresse hos media för den här typen av allmänna handlingar, och man ska därför räkna med att genomförd fördjupad granskning får
spridning genom media.
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6.5 Arkivering
Kontrollera vad som anges i förvaltningens dokument- och arkivreglementet
och eventuella tillämpningsföreskrifter. Kontakta landstingets
arkivarie/registrator vid tveksamheter.
Gallringsföreskrifter gäller för känsligt journalmaterial. När ett ärende avslutats
utan vidare anmärkning och det inte åligger risk för process i domstol ska
materialet destrueras/gallras. Om ett återkrav kvittas bör journalerna sparas
minst tre år efter det att kvittningen är fullbordad. För fordringar, d.v.s.
fastställda återkrav, bör materialet sparas i tio år.16

16

Patientdatalagen, Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och
journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14), Allmänna gallringsföreskrifter
HSF.
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8 Bilagor
Till Modellen för fördjupad uppföljning har ett antal mallar och checklistor
tagits fram som ett stöd i det praktiska arbetet med att utveckla fördjupad
uppföljning av Hälso- och sjukvård. Mallarna utgör en grund och kan anpassas
efter egen verksamhet. Checklistor och mallar kan hämtas på SKL:s Uppföljningsguiden, http://uppfoljningsguiden.se/.

8.1 Checklistor
Checklistor ska säkerställa att samtliga steg i modellen för fördjupad
uppföljning genomförs. Syftet är att uppnå god kvalitet i granskningen.
1 Checklista för planering
1. Är uppdraget för fördjupad uppföljning väl beskrivet?
2. Finns mål för den fördjupade uppföljningen?
3. Är det tydligt vilka resurser som ska arbeta med den fördjupade
uppföljningen?
4. Är handlingsplan upprättad?
5. Är det tydligt vem som ansvarar för den fördjupade uppföljningen, finns
delegeringsordning?
6. Finns en tydlig prioritering av årets fördjupade uppföljningar?
7. Är det tydligt när den fördjupade uppföljningen ska göras?
2 Checklista uppföljning och analys
1.
2.
3.
4.
5.

Finns erforderliga kompetenser?
Finns kunskap om aktuellt avtal?
Finns utredningskompetens?
Finns kompetens gällande medicin, ekonomi, juridik?
Finns kompetens gällande lokaler, vårdhygien, statistik?

3 Checklista för att samla ihop information
1. Finns utarbetade signalrapporter/markörer/indikatorer som visar när någon
utförare avviker från det normala?
2. Har signalrapporterna/indikatorerna pekat på något avvikande?
3. Känner patienter och närstående till vilka krav som ställs på en verksamhet
så de har kunskap om vad de kan förvänta sig av verksamheten och hur de
kan signalera om ställda krav inte uppfylls?
4. Har avvikelserna gett indikationer på felaktigheter?
5. Finns upprättade patientsäkerhetsberättelser?
6. Finns nationellt framtagna data som visar på att utförare avviker?
7. Ger patientundersökningar någon anledning till farhågor?
8. Finns något i skatteverkets information som ger anledning till farhågor?
9. Har IVO anmärkt på någon utförare?
10. Har information från kreditupplysningsföretag signalerat avvikelser?
11. Finns observationer som framkommit i dialogerna med utföraren som pekar
på brister?
4 Checklista för att fokusera
1.
2.
3.
4.

Finns beslut enligt delegationsordning om fördjupad uppföljning?
Är plan upprättad för den enskilda fördjupade uppföljningen?
Finns frågeställning formulerad?
Är metod specificerad?
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5. Finns intervjufrågor och granskningsformulär?
6. Är informationsbrev utskickat till den utförare som ska granskas? Framgår
vilka som kommer och varför?
7. Är det tydligt vem som ansvarar för de enskilda fördjupade
uppföljningarna?
8. Har ni bokat platsbesök?
9. Har ni vidtalat alla berörda i landstinget och förberett kommunikationsplan?
5 Checklista för att söka orsaker
1. Har ni rätt kompetenser för att söka orsaker? Kunskap om aktuellt avtal,
kunskap om verksamheten, medicinsk kompetens, ekonomi, juridik och
statistik.
2. Är det klarlagt att inget jäv föreligger mellan vårdgivare och granskare?
3. Är det minst två personer som deltar vid eventuellt platsbesök?
4. Har risken för hot och våld beaktats och åtgärder vidtagits?
5. Har den som ska granskas skriftligt bekräftat angiven tid och plats?
6. Är det tydligt vilken dokumentgranskning som ska ske?
7. Finns journalgranskningsmall anpassad för uppdraget? Är
journalgranskningsmetod vald utifrån lagstiftning och förutsättningar?
8. Finns intervjuformulär anpassade för uppdraget och vald intervjumetod?
9. Har inspelning av samtal beaktats?
10. Finns uppdragsbeskrivning och formellt beslut för aktuell fördjupad
uppföljning?
11. Finns undertecknade sekretessförbindelser?
12. Har det tillsetts att all insamlad information dokumenteras och sparas?
13. Är utföraren informerad om fortsatt arbete och tidplan?
6 Checklista för att dra slutsatser
1. Framgår volymen/omfattningen av granskningen?
2. Är alla frågetecken besvarade?
3. Saknas något eller är analysen genomförd avseende alla uppföljningskriterier? Behov, prestation, kvalitet och resultat?
4. Är alla kompletteringar genomförda?
5. Är kraven värderade?
6. Finns behov av patientintervjuer och är de gjorda?
7. Finns en slutsats?
8. Har utföraren fått lämna respons på det som hittats?
9. Är slutsatserna dokumenterade?
7 Checklista för förslag till åtgärder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Är de interna rutinerna klargjorda vid bedömning av åtgärder?
Är bristerna nivåindelade?
Är analysfasen helt klar?
Finns förslag på krav på rättelse av bristerna?
Finns förslag på krav på återbetalning?
Finns förslag på innehållande av ersättning?
Finns förslag på polisanmälan? Är det konstaterat och bevisat att arbetet
som ersatts inte är utfört?
Finns förslag på skadestånd och vite?
Finns förslag på hävning och uppsägning av avtal?
Finns förslag på icke förlängning av avtal?
Finns förslag på att gör upp i godo?
Finns förslag på anmälan till IVO? Är det konstaterat att de föreligger
allvarlig risk för patientsäkerheten?
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13. Är bristerna kopplade till eventuella åtgärder inom landstinget, för internt
kvalitetsarbete?
14. Är kommunikationsplan upprättad?
15. Har återkoppling skett till utförare?
16. Har uppföljning skett av åtgärder?
8 Checklista för åtgärder
1. Är behov av eventuell krishantering, på grund av vanvård, övergrepp,
sabotage eller ekonomisk brottslighet beaktad?
2. Har konsekvenserna av förslag till åtgärder utretts?
3. Har åtgärderna prioriterats inför beslut?
4. Är den interna roll och ansvarsfördelning klar inför beslut?
5. Är det klart hur resultat ska förmedlas och vem som är mottagare av
informationen och syftet?
6. Är resultat återkopplat till berörda utförare?
7. Är resultat återkopplat till berörda enheter internt i organisationen?
8. Är uppföljningsresultaten kommunicerade till patienter, förtroendevalda,
utförare och medborgare så att de kan leda till förbättring på både
verksamhets- och systemnivå?
9. Har utföraren fått tillgång till resultat för att kunna utveckla och förbättra
sin verksamhet?
10. Har förtroendevalda fått tillgång till resultat som grund för framtida beslut
om kvalitetsnivåer, krav på verksamheten och vad som ska
konkurrensutsättas?
11. Har patienter i valfrihetssystem fått kunskap för att kunna göra informerade
val? Granskningsresultaten ska – oavsett regiform – utgöra underlag för
invånaren att jämföra olika utförare.
12. Har patienter som använt en tjänst fått kännedom om dess resultat?
13. Är vidtagna åtgärder dokumenterade?
14. Är rapport upprättad?
15. Är all arkivering utredd?
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8.2 Mallar
8.2.1 Exempelmallar i planeringsfasen


uppföljningsplan

8.2.2 Exempelmallar i fasen uppföljning och analys
Exempelmallar för att Samla information



grundanalys av vårdgivare
förarbete taxeläkare

Exempelmallar för att Fokusera







brev till vårdgivare vid fördjupad uppföljning LOL och LOF (WORD,
nytt fönster)
brev till vårdgivare vid fördjupad uppföljning LOU
brev till vårdgivare vid fördjupad uppföljning LOV
beräkning av urval och återbetalning
registeranmälan inför fördjupad uppföljning
sekretessförbindelse vid utlämnande av journalkopior

Exempelmallar för att Söka orsaker






information inför medicinsk fördjupad uppföljning av privata
vårdgivare
journalgranskning LOL
journalgranskning LOF
journalgranskning LOV primärvård
journalgranskning LOU

8.2.3 Exempelmallar i åtgärdsfasen
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10 Förkortningar
BrB

Brottsbalk (1962:700)

FOF

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

FOL

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

HSL

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

IVO

Inspektionen för vård och omsorg

JO

Justitieombudsmannen

KL

Kommunallag (1991:900)

LOF

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

LOL

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning

LOU

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

LOV

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

RF

Regeringsformen (1974:152)

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PDL

Patientdatalag (2008:355)

PSL

Patientsäkerhetslag (2010:659)

PUL

Personuppgiftslag (1998:204)
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Kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården
Denna vägledning är ett praktiskt stöd för landstingen i arbetet med att utveckla
en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvudsak
privata utförare. Den grundar sig på relevant lagstiftning samt de erfarenheter
som gjorts av olika landsting. Modellen kan användas vid uppföljning av avtal
enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om valfrihetssystem, lagen om
läkarvårdsersättning samt slutligen lagen om ersättning för fysioterapi. Den kan
även, i tillämpliga delar, också användas på landstingens egenregiverksamhet
som ingår i ett valfrihetssystem på lika villkor som privata utförare.
Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare,
som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Syftet är att säkerställa att
verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.
Fördjupad uppföljning kan innefatta såväl kontroll av prestationer som verksamheten ersätts för, som kontroll av kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten.
Upplysningar om innehållet
Lars Kolmodin, lars.kolmodin@skl.se
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LANDSTINGET KRONOBERG

PROTOKOLL 2011-10-11
Justerat 2011-10-13

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag.
Växjö 2011-10-11
Lennart Värmby (V)

Anna Fransson (S)

Michael Öberg (MP)”

§ 172 Uppföljning av Vårdval Kronoberg Dnr LTK/110394
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutade
att uppföljningen fortsätter enligt fastställd plan vilket ger möjlighet till
ekonomisk reglering om vårdaktör inte uppfyller kvalitetskraven
att minst sex vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg per år ska bli föremål för
fördjupad granskning med avseende på kvalité och patientsäkerhet
att Hälso- och sjukvårdsberedningen får i uppdrag att kontinuerligt följa upp
samt återrapportera resultat av ”Uppföljning av Vårdval Kronoberg” till
landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige
att landstingsdirektören får i uppdrag att vid landstingsstyrelsen i november
redovisa en framtida organisation för uppföljning och ekonomiska
sanktionsmöjligheter.
Ärendet
Landstinget Kronoberg införde den 1 mars 2009 Vårdval Kronoberg. Av
uppdragsspecifikationen framgår det tydligt vad uppdraget omfattar och vilka
krav såsom lagar, författningar, föreskrifter och riktlinjer som ställs på hur
uppdraget utförs, oavsett vem som är utförare.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i
uppdraget finns en fastställd uppföljningsplan, vilken innehåller 35
kvalitetsparametrar med nyckeltal. 15 av dessa nyckeltal är direkt relaterade till
ersättningen.
Beredande organs förslag
Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att
uppföljningen fortsätter enligt fastställd plan vilket ger möjlighet till ekonomisk
reglering om vårdaktör inte uppfyller kvalitetskraven, att 4 vårdcentraler årligen
kommer att bli föremål för granskning, att landstingsdirektören får i uppdrag att
vid landstingsstyrelsen i november redovisa en framtida organisation för
uppföljning och ekonomiska sanktionsmöjligheter.
Ledamöternas förslag
Anna Fransson föreslog med instämmande av Yngve Filipsson, Lennart
Värmby, Michael Öberg, Eva Johnsson, Lena Karlsson, Ingemar Swalander och
Pernilla Sjöberg
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”att uppföljningen fortsätter enligt fastställd plan vilket ger möjlighet till
ekonomisk reglering om vårdaktör inte uppfyller kvalitetskraven
att minst sex vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg per år ska bli föremål för
fördjupad granskning med avseende på kvalité och patientsäkerhet
att Hälso- och sjukvårdsberedningen får i uppdrag att kontinuerligt följa upp
samt återrapportera resultat av ”Uppföljning av Vårdval Kronoberg” till
landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige
att landstingsdirektören får i uppdrag att vid landstingsstyrelsen i november
redovisa en framtida organisation för uppföljning och ekonomiska
sanktionsmöjligheter.”
Beslutsgång
Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning
1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
2. Anna Fransson med fleras förslag till beslut
Röstning
Förslag 1
Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen avslå arbetsutskottets
förslag.
Förslag 2
Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till Anna Fransson
med fleras förslag.

§ 173 Muntlig information – Uppföljning av revisionsrapport
Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutade
att notera informationen till protokollet
Ärendet
Projektledare Susann Swärd informerade om den uppföljning som gjorts mot
bakgrund av revisionsrapport ”Granskning av vårdkedjan för personer med
psykisk funktionsnedsättning” och som ska utmynna i
samverkansöverenskommelser mellan länets kommuner och landstinget.
Hon redogjorde för berörda grupper, nätverk, tidplan, mål och definitioner,
uppföljning, rutiner och riktlinjer, ansvarsfördelning, implementeringsplan och
gemensam samverkansportal.
Beredande organs förslag
Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att
notera informationen till protokollet.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 197

Modell för medicinsk uppföljning vårdval
primärvård (19RGK1316)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval Primärvård
Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendationer – ”Basmodell för uppföljning av vårdval primärvård
samt Modell för fördjupad uppföljning”.
Sammanfattning

I begreppet kvalitetssäkrad välfärd ingår att säkerställa att vården bedrivs enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet samt patientsäkert och kostnadseffektivt, oavsett
om verksamheten drivs i egen regi eller av privat utförare. I kommunallagen (2017:725),
framgår följande i 10 kap 8 §: ”När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal
har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller landstinget kontrollera och
följa upp verksamheten.”
Regionstyrelsen beslutade § 172/11 att sex vårdcentraler per år inom Vårdval
Primärvård Kronoberg ska följas upp i enlighet med Fördjupande medicinska
granskningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram
rekommendationer för hur denna typ av uppföljningar. Regionstyrelsen föreslås besluta
att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval Primärvård Kronoberg från och med den
1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer
– ”Basmodell för uppföljning av vårdval primärvård samt Modell för fördjupad
uppföljning”. Uppföljningarna utförs av Kundvalsenheten.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval Primärvård
Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendationer – ”Basmodell för uppföljning av vårdval primärvård
samt Modell för fördjupad uppföljning”.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Modell för medicinsk uppföljning vårdval primärvård
Basmodell för uppföljning av primärvård
Modell för fördjupad uppföljning - kontroll av utförare inom hälso- och sjukvård
LS § 172/11 Uppföljning av Vårdval Kronoberg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Paragrafen är justerad

Höjning av
momskompensation privata
vårdcentraler
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19RGK219

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK219
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-08-15

Regionstyrelsen

Höjning av momskompensation privata vårdcentraler

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka
om momskompensation till maximalt 4 procent från och med verksamhetsåret
2019.

Sammanfattning
Region Kronoberg kompenseras för ingående moms i den icke momspliktiga
verksamheten genom kommunmomssystemet. Syftet med momsersättningen är att
momsen inte ska vara en kostnad för kommuner och landsting samt också att
eliminera för momsens konkurrenssnedvridande effekter gentemot privata
entreprenörer inom momsfri verksamhet, då dessa inte får lyfta ingående moms.
Med syfte att skapa likartade finansiella förutsättningar och konkurrensneutralitet
utgår 2 procent momskompensation till privata vårdcentraler i vårdval Kronoberg.
I de fall kostnaderna för moms inom vårdvalets grunduppdrag/tilläggsuppdrag
överstiger 2 procent har privata vårdcentraler haft möjlighet att hos Region
Kronoberg ansöka om ytterligare momskompensation upp till maximalt 3 procent.
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018, mål 727017, momsbeläggs kostnaden för inhyrd vårdpersonal med 25 procent. Skatteverket
har för domen tillämpat en övergångsperiod fram till och med 1 juli 2019. Tidigare
har kostnaden för inhyrd vårdpersonal varit momsbefriad eftersom det har räknats
som vård. I och med dom från Högsta förvaltningsdomstolenen i juni anses
kostnader för inhyrd vårdpersonal utgöra en tjänst och ska därmed momsbeläggas
med 25 %. Privata vårdcentraler saknar rätten att dra av moms vilket kan föranleda
fördyrade kostnader.
Region Kronobergs kostnad för momskompensation var år 2018 7,3 mnkr. Hade
alla privata vårdcentraler ansökt upp till 3 procent hade kostnaden år 2018 varit 9,4
mnkr. Om maxgränsen istället varit 4 procent hade maxkostnaden för år 2018 varit
12,5 mnkr.
Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolens dom kan föranleda ökade
kostnader för privata vårdcentraler föreslås regionstyrelsen besluta att öka
maxgränsen för möjlighet att ansöka om momskompensation från 3 % till 4 %
från och med verksamhetsåret 2019.

Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK219
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-08-15

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget för Region Kronoberg innebär
uppskattade ökade kostnader motsvarande 3-5 mnkr. Medel anslås ur
regionstyrelsens budget för vårdvalet 2019.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 198

Momskompensation privata vårdcentraler
(19RGK219)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
momskompensation till maximalt 4 procent från och med verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg kompenseras för ingående moms i den icke momspliktiga
verksamheten genom kommunmomssystemet. Syftet med momsersättningen är att
momsen inte ska vara en kostnad för kommuner och landsting samt också att eliminera
för momsens konkurrenssnedvridande effekter gentemot privata entreprenörer inom
momsfri verksamhet, då dessa inte får lyfta ingående moms.
Med syfte att skapa likartade finansiella förutsättningar och konkurrensneutralitet utgår
2 procent momskompensation till privata vårdcentraler i vårdval Kronoberg. I de fall
kostnaderna för moms inom vårdvalets grunduppdrag/tilläggsuppdrag överstiger 2
procent har privata vårdcentraler haft möjlighet att hos Region Kronoberg ansöka om
ytterligare momskompensation upp till maximalt 3 procent.
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018, mål 7270-17,
momsbeläggs kostnaden för inhyrd vårdpersonal med 25 procent. Skatteverket har för
domen tillämpat en övergångsperiod fram till och med 1 juli 2019. Tidigare har
kostnaden för inhyrd vårdpersonal varit momsbefriad eftersom det har räknats som
vård. I och med dom från Högsta förvaltningsdomstolenen i juni anses kostnader för
inhyrd vårdpersonal utgöra en tjänst och ska därmed momsbeläggas med 25 %. Privata
vårdcentraler saknar rätten att dra av moms vilket kan föranleda fördyrade kostnader.
Region Kronobergs kostnad för momskompensation var år 2018 7,3 mnkr. Hade alla
privata vårdcentraler ansökt upp till 3 procent hade kostnaden år 2018 varit 9,4 mnkr.
Om maxgränsen istället varit 4 procent hade maxkostnaden för år 2018 varit 12,5 mnkr.
Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolens dom kan föranleda ökade
kostnader för privata vårdcentraler föreslås regionstyrelsen besluta att öka maxgränsen
för möjlighet att ansöka om momskompensation från 3 % till 4 % från och med
verksamhetsåret 2019.
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget för Region Kronoberg innebär uppskattade
ökade kostnader motsvarande 3-5 mnkr. Medel anslås ur regionstyrelsens budget för
vårdvalet 2019.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Momskompensation privata vårdcentraler

Paragrafen är justerad

Mottagande av
försäkringsförmåner från
livsförsäkringspolicy
2014PTF811925

22
19RGK931

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK931
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-05-03

Regionstyrelsen

Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Anestesikliniken i Växjö som förmånstagare till livförsäkringspolicy
204PTF811925 och att utbetalningen tillfaller dem.
2. Godkänna att Credit Suisse Life (Bermuda) LTD gör en engångsutbetalning av
det totala utestående beloppet istället för det kontraktsmässigt förutbestämda
utbetalningsdatumet den 31 december 2023.
3. Uppdra åt firmatecknarna att underteckna bifogade handlingar.

Sammanfattning
I december 2017 meddelade Credit Suisse Life (Bermuda) LTD att
Anestesikliniken i Växjö var betecknad som mottagare vid dödsfall av en hos
bolaget tecknad livförsäkringspolicy "Life Portfolio International, Policy Number
111PTF811925".
Den avlidne försäkringstagaren definierade i mottagarutnämningen att
Anestesikliniken Växjö skulle få utbetalningar vartannat år uppgående till 3 % av
de försäkringsförmåner som nu uppgår till cirka EUR 552 500. Dessa
utbetalningar hade ett kontraktsmässigt förutbestämt utbetalningsdatum fastställt
till den 31 oktober 2023. På grund av att Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd för
närvarande är under likvidation avser bolaget att göra en engångsbetalning av det
totala utestående beloppet.
Under år 2018/2019 har det gjorts undersökningar och kommunikation har
föregått med Credit Suisse rörande formuleringar i avtalet kopplat till ändringen att
det istället ska göras en engångsbetalning till Anestesikliniken i Växjö.
Utöver att gåvan ska tillfalla Anestesikliniken i Växjö är den efter vad vi har
kunskap om inte förknippad med några andra villkor.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen fatta beslut
om mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK931
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-05-03

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

1)
2)
3)
4)

Policy Life Portfolio International 2014PTF811925
Indemnification Waiver
Instruction for Payment of the insurance benefit
Form Automatic exchange
5) W8 form
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-14

§ 135

Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925
(19RGK931)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Anestesikliniken i Växjö som förmånstagare till livförsäkringspolicy
204PTF811925 och att utbetalningen tillfaller dem.
2. Godkänna att Credit Suisse Life (Bermuda) LTD gör en engångsutbetalning av det
totala utestående beloppet istället för det kontraktsmässigt förutbestämda
utbetalningsdatumet den 31 december 2023.
3. Uppdra åt firmatecknarna att underteckna bifogade handlingar.
Sammanfattning

I december 2017 meddelade Credit Suisse Life (Bermuda) LTD att Anestesikliniken i
Växjö var betecknad som mottagare vid dödsfall av en hos bolaget tecknad
livförsäkringspolicy "Life Portfolio International, Policy Number 111PTF811925".
Den avlidne försäkringstagaren definierade i mottagarutnämningen att Anestesikliniken
Växjö skulle få utbetalningar vartannat år uppgående till 3 % av de försäkringsförmåner
som nu uppgår till cirka EUR 552 500. Dessa utbetalningar hade ett kontraktsmässigt
förutbestämt utbetalningsdatum fastställt till den 31 oktober 2023. På grund av att
Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd för närvarande är under likvidation avser bolaget att
göra en engångsbetalning av det totala utestående beloppet.
Under år 2018/2019 har det gjorts undersökningar och kommunikation har föregått
med Credit Suisse rörande formuleringar i avtalet kopplat till ändringen att det istället
ska göras en engångsbetalning till Anestesikliniken i Växjö.
Utöver att gåvan ska tillfalla Anestesikliniken i Växjö är den efter vad vi har kunskap om
inte förknippad med några andra villkor.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen fatta beslut om
mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-14

Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Anestesikliniken i Växjö som förmånstagare till livförsäkringspolicy
204PTF811925 och att utbetalningen tillfaller dem.
2. Godkänna att Credit Suisse Life (Bermuda) LTD gör en engångsutbetalning av det
totala utestående beloppet istället för det kontraktsmässigt förutbestämda
utbetalningsdatumet den 31 december 2023.
3. Uppdra åt firmatecknarna att underteckna bifogade handlingar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mottagande av försäkringsförmåner från livförsäkringspolicy
204PTF811925
 Indemnification Waiver för Life Portfolio International
 Policy Life Portfolio International
 Instructions for Payment of the Insurance Benefit
 Form Automatic Exchange of Information
 Certificate of Status of Beneficial Owner (W( form)

Åtgärder för en långsiktigt
hållbar utveckling - uppdrag

23
19RGK1444

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK14441444
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2019-08-16

Regionstyrelsen

Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling - uppdrag

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
1. Att godkänna föreslagna åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling.
2. Att åtgärdsplanen ska återrapporteras till regionstyrelsen en gång i
kvartalet.

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar ett negativt balanskravsresultat på minus 3 miljoner
kronor för första kvartalet 2019. Helårsprognosen för 2019 visar ett nollresultat,
vilket är 84 miljoner kronor sämre än budget. Helårsprognosen visar resultat utan
tillkommande statsbidrag. Regionfullmäktige beslutade § 74/19 att uppdra till
regionstyrelsens ordförande att till regionfullmäktige i september återkomma med
en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Förslag till åtgärder

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling, krävs både kort- och långsiktiga
åtgärder. Verksamheterna inom hälso- och sjukvården genomför olika åtgärder
för att minska kostnadsutvecklingen. I det korta perspektivet får åtgärderna inte
tillräcklig effekt under 2019 och 2020, varför det krävs därför ytterligare åtgärder.
Under 2019 krävs ännu tydligare styrning och stram hushållning av tillgängliga
resurser. Region Kronoberg måste prioritera åtgärder som antingen frigör tid eller
sänker kostnader.
För att klara en ekonomi i balans under 2020 krävs ett antal åtgärder utöver
befintliga åtgärdsplaner inom respektive verksamhet. Nedan beskrivs de
föreslagna åtgärderna:
Åtgärder









Effektivare upphandling av alla varor och tjänster.
Lägre kostnader för konsulter, material och förbrukningsinventarier.
Anställningsprövning vid vakanser av administrativ personal.
Minska administration.
Tydlig uppföljning av budgeterade tjänster.
Tydlig utfasning av hyrpersonal.
Åtgärder för effektivare bemanning.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK14441444
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2019-08-16








Minska vårdrelaterade infektioner.
Vårdplatsöversyn inom psykiatri- och sjukhusvård.
Minska mångbesökare inom sjukhusvården.
Ta bort ej nödvändiga medicinska provtagningar.
Minska läkemedelskostnader (kassation, utskrivning m m).
Ökad takt i utredningar och genomförandet av digitala hjälpmedel
(triagering, hemmonitorering, taligenkänning m m).

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-05-29

§ 74

Region Kronobergs delårsrapport mars
2019 (19RGK49)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna delårsrapport mars 2019 för Region Kronoberg.
2. Notera att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de
av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars 2019.
3. Uppdra till regionstyrelsens ordförande att till regionfullmäktige i september
återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget
2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den
31augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i
fyraperspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på de
av Regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
För första kvartalet 2019 redovisar regionen ett negativt balanskravsresultat på -3 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett nollresultat för 2019 vilket är 84 mnkr sämre än budget.
Helårsprognosen är exklusive antaganden om tillkommande statsbidrag.
Under årets första kvartal har sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) minskat
jämfört med föregående period och år, från 6,5 procent till 5,7 procent. Minskningen
gäller både kvinnornas och männens sjukfrånvaro.
Tillgängligheten i hälso-och sjukvården har förbättrats något jämfört med samma period
föregående år. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök. Region Kronoberg arbetar ständigt med att förbättra
tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Möjligheterna att komma i kontakt med hälsooch sjukvården via E-tjänster förbättras ständigt.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad Hälso- och
sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat avseende både
läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående period och år och det är fortsatt
svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Inom kollektivtrafiken har starten på 2019 varit god, och utfallet för NKI för buss/tåg
enligt kollektivtrafikbarometern ligger i nivå med målet och över motsvarande period
föregående år. Det långsiktiga kvalitetsarbetet med interna och externa
utbildningsinsatser börjar ge resultat.

Protokollsutdrag
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-05-29

Vård- och omsorgscollege Kronoberg har under januari genomfört upplevelseverkstäder
på KTC i Växjö och Ljungby för länets åttondeklassare. 2 400 elever tillsammans med
sina ca 150 lärare och studie- och yrkesvägledare fick testa vård och omsorgsuppgifter.
Utvärderingen visar att de var mycket nöjda och cirka 20 procent av de som svarat
kommer att söka utbildning och arbete i branschen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2019 för Region Kronoberg.
2. Regionfullmäktige noterar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte
kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars
2019.
3. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsens ordförande att till regionfullmäktige i
september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens
budget 2019.
Yrkanden

Mikael Johansson (M), Henrietta Serrate (S), Gunnar Nordmark (L) och Roland
Gustbée (M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag






§98 RS Region Kronobergs delårsrapport mars 2019
§129 RSAU Region Kronobergs delårsrapport mars 2019
Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2019
Delårsrapport mars 2019 Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 199

Åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling - uppdrag (19RGK1444)
Beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt regiondirektören att till regionstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i september återkomma med en ekonomisk redogörelse för
åtgärderna för en långsiktig hållbar utveckling.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
a. Godkänna föreslagna åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling.
b. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till regionstyrelsen en gång i kvartalet.

Henrietta Serrate (S), Magnus Carlberg (S) och Robert Olesen (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar ett negativt balanskravsresultat på minus 3 miljoner kronor
för första kvartalet 2019. Helårsprognosen för 2019 visar ett nollresultat, vilket är 84
miljoner kronor sämre än budget. Helårsprognosen visar resultat utan tillkommande
statsbidrag. Regionfullmäktige beslutade § 74/19 att uppdra till regionstyrelsens
ordförande att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för det
förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Förslag till åtgärder
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling, krävs både kort- och långsiktiga åtgärder.
Verksamheterna inom hälso- och sjukvården genomför olika åtgärder för att minska
kostnadsutvecklingen. I det korta perspektivet får åtgärderna inte tillräcklig effekt under
2019 och 2020, varför det krävs därför ytterligare åtgärder.
Under 2019 krävs ännu tydligare styrning och stram hushållning av tillgängliga resurser.
Region Kronoberg måste prioritera åtgärder som antingen frigör tid eller sänker
kostnader.
För att klara en ekonomi i balans under 2020 krävs ett antal åtgärder utöver befintliga
åtgärdsplaner inom respektive verksamhet. Nedan beskrivs de föreslagna åtgärderna:
Åtgärder


Effektivare upphandling av alla varor och tjänster.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20



Lägre kostnader för konsulter, material och förbrukningsinventarier.



Anställningsprövning vid vakanser av administrativ personal.



Minska administration.



Tydlig uppföljning av budgeterade tjänster.



Tydlig utfasning av hyrpersonal.



Åtgärder för effektivare bemanning.



Minska vårdrelaterade infektioner.



Vårdplatsöversyn inom psykiatri- och sjukhusvård.



Minska mångbesökare inom sjukhusvården.



Ta bort ej nödvändiga medicinska provtagningar.



Minska läkemedelskostnader (kassation, utskrivning m m).



Ökad takt i utredningar och genomförandet av digitala hjälpmedel (triagering,
hemmonitorering, taligenkänning m m).

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna föreslagna åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling.
2. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till regionstyrelsen en gång i kvartalet.
Yrkanden

Ordföranden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
tilläggsförslag:
"Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt regiondirektören att till regionstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i september återkomma med en ekonomisk redogörelse för
åtgärderna för en långsiktig hållbar utveckling".
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Åtgärdsplan för förväntat underskott i Region Kronoberg
 § 74 RF Region Kronobergs delårsrapport mars 2019

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Paragrafen är justerad

Rekommendation om
gemensamma
utomlänsersättningar för
digitala vårdtjänster i
primärvården m.m.

24
19RGK1186

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1186
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-13

Regionstyrelsen

Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m.
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna
rekommendationer daterade den 14 juni 2019. Rekommendationerna tillämpas
senast från och med den 1 oktober 2019.

Sammanfattning
Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälsooch sjukvård med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster är en nödvändig
och naturlig del av dagens och morgondagens vårdutbud då de, rätt använda, är
kraftfulla verktyg för att möta många av de utmaningar som hälso- och sjukvården
står inför. En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala
lösningar har stora möjligheter att göra vården både bättre och mer tillgänglig för
patienter och samtidigt effektivare för samhället. Samtidigt är det, för såväl
regioner som huvudmän för hälso- och sjukvården, viktigt att skapa
förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det
offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt
hållbart och som värnar principerna om en god vård som ges efter behov, är
kostnadseffektiv och som systematiskt kvalitetssäkras och utvecklas.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) styrelse fattade vid sammanträde den
14 juni 2019 beslut om rekommendationer om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m. SKLs styrelse
rekommenderar regionerna att tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för
digitala vårdtjänster i primärvården. Denna rekommendation ersätter tidigare
rekommendation från maj 2017.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1186
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-13

Bilaga:

Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting daterat den 14
juni 2019
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Till samtliga regionstyrelser
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 14 juni 2019 beslutat om
Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m., se bilaga.
För frågor om rekommendationen kontakta Agneta Rönn, avdelningen för ekonomi och
styrning, SKL, tfn: 08-452 7997, e-post agneta.ronn@skl.se
Med vänlig hälsning
Styrelsesekretariatet

Styrelsesekretariatet
Avdelningen för administration
_________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 00 00
www.skl.se

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 8/2019

Vårt ärendenr:
18/05148

2019-06-14

Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Utvecklingen av digitala
vårdtjänster
Ärendenr: 18/05148

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde
den 14 juni 2019 beslutat
att rekommendera regionerna att tillämpa följande gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården
-

500 kr för en digital läkarkontakt

-

425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut

-

275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal

Ersättningarna är beräknade inklusive patientavgift och för att de även ska täcka
vårdgivarens kostnader för provtagning och medicinsk service i samband med
kontakten.
att rekommendera regionerna att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt
ska vara ersättningsberättigad
-

Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård

-

Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och inrapportering

-

Kontakten ska föregås av en sortering

-

Kontakten ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering

att rekommendera regionerna att säkra att samtliga vårdgivare inom av regionen
finansierad hälso- och sjukvård, även i samband med digitala vårdkontakter,
tillgodoser patients begäran om provtagning och medicinsk service grundad
på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,
låter provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i
Sverige, på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i läkarkontakten och inte
föranleda ytterligare patientavgift,
på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrerar
patientavgifter som betalats till offentligt finansierad vårdgivare i Sverige inom
ramen för patientens högkostnadsskydd.

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

2019-06-14

Vårt dnr
18/05148

att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att omgående godkänna och senast
1 oktober 2019 tillämpa denna rekommendation.

Bakgrund
Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälso- och
sjukvård med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster är en nödvändig och
naturlig del av dagens och morgondagens vårdutbud då de, rätt använda, är kraftfulla
verktyg för att möta många av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.
En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar har stora
möjligheter att göra vården både bättre och mer tillgänglig för patienter och samtidigt
effektivare för samhället. Samtidigt är det, för såväl regioner som huvudmän för
hälso- och sjukvården, viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya
erbjudanden kan integreras i det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet
på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som värnar principerna om en god vård som
ges efter behov, är kostnadseffektiv och som systematiskt kvalitetssäkras och
utvecklas.
I maj 2017 beslutade SKL:s styrelse om en rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården. Ersättningsfrågan är en
av flera strategiska frågor som bör ses i ett samlat perspektiv. Frågan om en ändring
av de rekommenderade ersättningsnivåerna aktualiserades under 2018. Motivet till
denna rekommendation är en uttrycklig önskan från regionerna att justera nuvarande
ersättningsnivåer. Samtidigt fortsätter arbetet med att i övrigt skapa tydligare
spelregler i frågor om marknadsföring, triagering samt avtalsformer och
ersättningsmodeller som möjliggör att digitala vårdtjänster kan användas som en
integrerad och komplementär del av vårdutbudet i hela landet.
Rekommendationen redovisas i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knape
Ordförande
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Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m.
Beslut
Styrelsen beslöt vid sammanträde den 14 juni 2019
att rekommendera regionerna att tillämpa följande gemensamma utomlänsersättningar
för digitala vårdtjänster i primärvården
o 500 kr för en digital läkarkontakt
o 425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut
o 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal
Ersättningarna är beräknade inklusive patientavgift och för att de även ska täcka vårdgivarens kostnader för provtagning och medicinsk service i samband med kontakten.
att rekommendera regionerna att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt
ska vara ersättningsberättigad
o Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård
o Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och
inrapportering
o Kontakten ska föregås av en sortering
o Kontakten ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering
att rekommendera regionerna att säkra att samtliga vårdgivare inom av regionen
finansierad hälso- och sjukvård, även i samband med digitala vårdkontakter,
o tillgodoser patients begäran om provtagning och medicinsk service
grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,
o låter provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad
vårdgivare i Sverige, på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i
läkarkontakten och inte föranleda ytterligare patientavgift,
o på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrerar
patientavgifter som betalats till offentligt finansierad vårdgivare i
Sverige inom ramen för patientens högkostnadsskydd.
att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att omgående godkänna och senast 1
oktober 2019 tillämpa denna rekommendation.
Denna rekommendation ersätter tidigare rekommendation från maj 2017.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Grunderna för beslutet beskrivs i underbilaga.
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Underlag för ny rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster m.m.
Bakgrund
Utvecklingen av den digitala vården har gått snabbt de senaste åren. Framför allt har
antalet kontakter ökat kraftigt hos de privata s.k. nätläkarna men även hos regionerna
har volymen av digitala kontakter ökat. En stor del av ökningen handlar om
läkarkontakter via olika kanaler – video eller chatt – men även andra yrkesgrupper
erbjuder i ökande utsträckning möjlighet till kontakt och behandling via nätet.
SKL:s styrelse beslutade i maj 2017 om en rekommendation till landstingen om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter (Dnr 17/02367).
Bakgrunden var att ett fåtal privata aktörer hade börjat erbjuda digital vård i större
omfattning under 2016. Via underleverantörsavtal med privata vårdcentraler kom de
in i vårdvalet för primärvård och fick tillgång till offentlig finansiering. Innebörden i
SKL:s rekommendation var en halvering av den tidigare gällande nivån för
utomlänsersättning för digitala kontakter i den region där flera digitala vårdgivare
startat sin verksamhet.

Rekommendationen från maj 2017
Den rekommenderade nivån för den gemensamma utomlänsersättningen från maj
2017 baserades på en självkostnadskalkyl som skattade olika kostnadskomponenter.
Utifrån kalkylen sattes ersättningsnivåerna till 650 kronor för digital läkarkontakt, 600
kr för digital kontakt med psykolog eller kurator samt 300 kr för digital kontakt med
annan sjukvårdspersonal. Ersättningarna inkluderar patientavgift. I ersättningen ingår
också kompensation för provtagning och medicinsk service, för vilken vårdgivaren
alltså bör ha fullt kostnadsansvar.
I rekommendationen formuleras också vissa gemensamma krav på de digitala
vårdtjänsterna, vilka ska vara uppfyllda för att de ska berättiga till ersättning.
 Besöket ska utgöra ”kvalificerad sjukvård” enligt Socialstyrelsens definition, dvs.
det ska inte vara fråga om rådgivning eller enklare vårdåtgärder
 Besöket ska uppfylla samma krav på journalföring och inrapportering m.m. som
andra, motsvarande besök i primärvården enligt respektive regions krav
 Besöken ska föregås av en ”sortering” för att utesluta symtom och diagnoser som
bör tas omhand av den fysiska vården eller som inte kräver läkarvård
 Besöken ska föregås av id-kontroll av patienten genom stark autentisering
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Ytterligare ett krav är att den vårdgivare som erbjuder hälso- och sjukvård via digitala
tjänster har rutiner för remiss och svar vid behov av provtagning och annan medicinsk
service.

Utvärdering av kostnadskalkylen för nuvarande ersättningsnivåer
Under 2018 gjordes en regiongemensam utvärdering av den självkostnadskalkyl som
låg till grund för ersättningsnivåerna i den nuvarande rekommendationen1, utifrån mer
aktuella data och vissa ändrade antaganden. Enligt denna utvärdering skulle
ersättningsnivåerna kunna sänkas väsentligt – till 450 kronor för en läkarkontakt, 425
kronor för en kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut och 200 kronor för en
kontakt med annan sjukvårdande personal. De beräknade nivåerna beskrevs som
”rimliga i en mogen verksamhet med stora volymer och låga marginalkostnader men
inte anpassade för en verksamhet under uppbyggnad eller med stora utvecklingsinslag”.
De delar i kalkylen som justerades och som bidrog till den beräknade sänkningen var
antagandena om lönenivå, övriga kostnader, kostnader för medicinsk service och
produktivitet.
Utvärderingen remissbehandlades och synpunkter inhämtades både från regionernas
ekonomidirektörer och från de digitala aktörerna. Remissbehandlingen visade att det
fanns samstämmighet när det gäller ändringen av antagandena om lönenivå. Däremot
fanns det olika uppfattningar om antagandena rörande övriga kostnader (bl.a.
utvecklingskostnader), produktivitet och medicinsk service. I dessa delar fanns inte
heller entydiga underlag för de ändrade antagandena.
De digitala aktörerna framförde kritiska synpunkter framför allt när det gäller att för
liten hänsyn tagits till kostnader för fortsatt utveckling och kostnader för att en stor del
av de digitala kontakterna sker utanför normal arbetstid. Mot detta ska ställas att
primärvårdsuppdraget i de flesta regioner endast i mindre utsträckning innefattar krav
på att tillhandahålla vård även på kvällar och helger.

Överväganden kring en ny rekommendation
Inledning
Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälso- och
sjukvård med stöd av digitala lösningar. Rätt använda är de kraftfulla verktyg för att
möta många av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. För såväl regioner
som huvudmän för hälso- och sjukvården är det viktigt att skapa förutsättningar för att
1

Underlag för beredning inför ev. revidering av rekommendationen om gemensam utomlänsersättning
för digitala vårdtjänster, SKL 2018-11-19.
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nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det offentligfinansierade hälsooch sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som värnar
principerna om en god vård som ges efter behov, är kostnadseffektiv och som
systematiskt kvalitetssäkras och utvecklas. Att skapa tydligare spelregler i frågor om
ersättningar och därtill hörande frågor är ett viktigt led i ett arbete som stödjer
utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.
Genom detta ärende läggs därmed grunden för en färdplan som konkretiserar de frågor
som framöver bör omhändertas gemensamt och i vilka steg ett genomförande kan ske.
Vid sidan av ersättningsnivåerna är bl.a. frågan om anamnesupptagning och triagering
(guidning) viktig (frågan behandlas också i bilaga 2 till detta ärende). Det finns en
osäkerhet om i vilken utsträckning de digitala vårdkontakterna är att betrakta som
hälso- och sjukvård eller egenvård samt om vården ges på rätt vårdnivå. Utifrån en
nulägeskartläggning av de digitala aktörernas arbetssätt och verktyg för
anamnesupptagning kan generellt konstateras att samtliga aktörer har strukturerade
sätt för att ta upp anamnes och genomföra triage, även om sätten skiljer sig åt. Vidare
ger kartläggningen vid handen att omkring 20-25% av de invånare som kontaktar de
digitala aktörerna triageras antingen till egenvård eller rekommenderas ett fysiskt
besök, utan att ersättning begärs.
Nationellt gemensamma kriterier och riktlinjer för anamnesupptagning och triagering
övervägs. Syftet är att tydliggöra vikten av att hälso- och sjukvård ska föregås av en
bedömning av patientens vårdbehov och brådskandegrad, samt på vilken vårdnivå och
med vilken kompetens behovet bäst tillgodoses.
En annan viktig fråga gäller marknadsföring (frågan behandlas också i bilaga 3 till
detta ärende). En nationell branschöverenskommelse och regiongemensamma
riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård kan skapa likvärdiga villkor för
marknadsföring och bidra till att invånare får god och relevant information om de
tjänster som erbjuds inom offentligfinansierad hälso- och sjukvård. En
marknadsföring som är tydlig, informativ, baserad på fakta och som utgår efter
gemensamma principer kan även bidra till att underlätta invånares val samt
upprätthålla ett högt förtroende för svensk hälso- och sjukvård.
Revidering av nivån på utomlänsersättningarna
Frågan om nivåerna på utomlänsersättningen för digitala vårdtjänster har varit föremål
för en lång beredningsprocess, både på tjänstepersonsnivå i regionerna och i SKLs
politiska organ. Regionernas tjänstepersonsledningar har tillstyrkt en sänkning i
enlighet med utvärderingen.
Frågan om ersättningsnivåer har både principiella och ekonomiska implikationer och
behöver ses i ett brett perspektiv. Underlaget för beredningen har varit den
kostnadskalkyl som beskrivits ovan, och som har sökt beakta ett antal relevanta,
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kostnadsmässiga faktorer. För delar av kalkylen finns inte entydiga underlag. Därtill
finns det ytterligare aspekter som inte enkelt låter sig värderas i en kostnadskalkyl.
I de politiska diskussionerna har från många håll hänvisats till det framtagna
underlaget som fullgott för ett beslut i frågan, och att det brådskar. Från andra håll har
samtidigt lyfts olika argument mot en kraftig sänkning av ersättningsnivåerna. Viktiga
skäl anses vara att en väsentligt sänkt ersättning kan försvåra möjligheterna till fortsatt
utveckling av och god tillgänglighet till sådana digitala tjänster som många patienter
uppenbarligen värderar högt och som kan bidra i utvecklingen mot en mer effektiv
och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Ytterligare en aspekt är relationen mellan ersättningsnivåerna för de olika
yrkeskategorierna. I den politiska diskussionen har framförts argument, kopplade till
strävan mot lägsta effektiva omhändertagandenivå, som pekar mot att relativt sett lyfta
nivåerna för andra kategorier än läkare något.
Reviderade ersättningsnivåer behöver mot den beskrivna bakgrunden bygga på en
sammanvägd bedömning utifrån dels tillgängliga underlag om kostnader, dels en
värdering av aspekter som svårligen kan beräknas och dels en något förändrad relation
mellan nivåerna för olika yrkesgrupper.
Rimliga ersättningsnivåer som ligger mellan de nuvarande nivåerna och de nivåer som
beräknats i den reviderade kalkylen och som beaktar övriga aspekter har satts till 500
kronor för läkarkontakt, 425 kronor för kontakt med kurator/psykolog/psykoterapeut
respektive 275 kronor för kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal.
Andra frågor som behöver omfattas av en ny rekommendation
Patienternas tillgång till provtagning och medicinsk service m.m.

Riksavtalet för utomlänsvård2 innebär att en patients begäran om att få medicinsk
service utförd ska tillgodoses, om remiss har utfärdats av en offentligt finansierad
vårdgivare.
Förutsättningarna för patienter att få provtagning och medicinsk service utförd efter en
digital läkarkontakt varierar över landet. En patients begäran att, efter remiss från
vårdgivare som erbjuder hälso- och sjukvård via digitala tjänster, få medicinsk service
utförd tillgodoses inte hos alla vårdgivare. Denna inställning försvårar och begränsar
patientens valmöjligheter, samt innebär att potentialen med digitalisering inte
utnyttjas till fullo. Det förekommer också att patienter får betala en ny patientavgift
vid provtagning, och att de vårdgivare som erbjuder digitala kontakter faktureras
belopp för provtagning och analys som inte är förenliga med den princip om skälig
ersättning som uttryckt i Riksavtalet.

2

Kapitel 5
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Kontraktet mellan kontraktsslutande region och utföraren reglerar kostnadsansvaret
för beställd medicinsk service. Detta gäller också när beställaren är underleverantör
till en vårdcentral/motsvarande. I normalfallet är ansvaret för medicinsk service
decentraliserat inom vårdval primärvård. Detta innebär att remitterande vårdgivare
både är remittent, medicinskt ansvarig för ställningstagande till remissvar (dvs. för
resultatet av genomförda provtagningar och röntgenundersökningar) och
kostnadsansvarig för sina beställningar av medicinsk service.
Om beställaren (remittenten) inte har det fulla kostnadsansvaret för medicinsk service,
behöver det framgå av den medicinska beställningen (remissen) om det är
kontraktsslutande region som ska faktureras direkt. I de flesta fall är det dock
beställaren av medicinsk service som faktureras för den utförda tjänsten.
Regionerna rekommenderas mot den här angivna bakgrunden ge information/
anvisning till samtliga vårdgivare i offentligt finansierad primärvård, med följande
innehåll:






Provtagning och medicinsk service grundad på remiss från offentligt
finansierad vårdgivare ska på patients begäran tillgodoses även i samband med
en digital läkarkontakt.
Vårdgivaren, även när denne är remittent av medicinsk service i samband med
en digital läkarkontakt, faktureras för utförd provtagning, analyser, röntgen,
om kostnadsansvar följer av kontraktet och därmed medger en sådan
hantering.
Den provtagning som föranleds av remiss från digital vårdkontakt ingår, på
samma sätt som vid fysiska besök, i läkarkontakten och ska inte föranleda
någon ny patientavgift.

Det behöver finnas tydliga riktlinjer gentemot de som utför provtagning, medicinsk
service och röntgen efter remiss i samband med en digital läkarkontakt att den princip
om skälig prissättning som uttrycks i Riksavtalet tillämpas vid fakturering.
Registrering av patientavgift för högkostnadsskyddet

Ytterligare ett område som bör uppmärksammas är patientens möjligheter att få sitt
högkostnadsskydd registrerat. Regionerna rekommenderas mot den bakgrunden ge
information/anvisning till samtliga vårdgivare i offentligt finansierad primärvård, med
följande innehåll:


På patientens begäran ska alla offentligt finansierade hälso- och
sjukvårdsverksamheter, mot uppvisande av kvitto, registrera även
patientavgifter som betalats för digitala kontakter till offentligt finansierad
vårdgivare, inom ramen för patientens högkostnadsskydd.

På sikt vore det önskvärt att alla offentligt finansierade vårdgivare är anslutna till
nationella lösningar för e-frikort.
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Rekommendationens tillämpning
De rekommenderade ersättningarna enligt ovan föreslås fastställas av regionerna i
respektive sjukvårdsregion och tas in i de regionala prislistorna, på samma sätt som
gäller all annan utomlänsvård.
Utomlänsersättningen ska alltid tillämpas vid utomlänsfakturering. Vilka ersättningar
som ska gälla i förhållande till vårdgivarna beslutas av varje region. Om enskilda
regioner gör egna upphandlingar av digitala tjänster till ett annat pris än det föreslagna
utomlänspriset bör det senare ändå tillämpas vid utomlänsfakturering. Det motsvarar
den praxis som idag tillämpas vid utomlänsfakturering för vård enligt Lagen om
valfrihet (LOV).
I Riksavtalet för utomlänsvård regleras att nya regionala priser kan gälla tidigast från
månaden efter beslutet i samverkansnämnden. Några avsteg från den principen har
inte diskuterats. Nuvarande prislista kan därför förväntas gälla till nytt beslut i
samverkansnämnden är taget.

Varför behövs en rekommendation från SKL?
Att SKL rekommenderar en för hela landet gemensam utomlänsersättning för de
digitala tjänsterna i primärvård kan sägas vara en avvikelse från det gängse synsättet
att dessa frågor bör hanteras regionalt. Skälet till rekommendationen är en uttrycklig
önskan från regionerna om ett gemensamt grepp för att hantera situationen i en fråga
där utvecklingen går oerhört snabbt, där begreppet utomlänsvård får ett delvis nytt
innehåll och där nuvarande system och regleringar inte är helt tillfyllest för att vårdens
resurser ska nyttjas på bästa sätt. Samtidigt framhåller regionerna det angelägna i den
påbörjade utvecklingen och dess betydelse bl.a. för vårdens tillgänglighet för
patienterna. Med en rimlig utomlänsersättning för digitala vårdtjänster ges vårdgivare
möjlighet att även framöver tillhandahålla digitala vårdtjänster samtidigt som det
skapas utrymme för fortsatta överväganden kring hur dessa tjänster på bästa sätt kan
tillgodogöras i hälso- och sjukvården framöver.
SKL:s rekommendation gäller ersättningar som regionerna fakturerar emellan sig. I de
beslut som respektive region fattar om ersättningar till vårdgivare i primärvården finns
i en del fall hänvisningar till regionala utomlänsprislistan. Dessa hänvisningar kan
självfallet ändras i det fall en region anser att en annan ersättning till vårdgivare är
mer adekvat.
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Särskilt yttrande från Vänsterpartiet
Särskilt yttrande - ”Utvecklingen i digitala vårdtjänster”
Behovet av en justering av den tidigare rekommendationen avseende ersättningsnivåer
för de digitala vårdtjänsterna har varit uppe till diskussion under vintern och våren. Nu
har beslut tagits. Som framgår av handlingarna så påbörjades detta arbete under
föregående mandatperiod och ursprungsförslaget har varit uppe tidigare. Vi i
Vänsterpartiet hade gärna sett att ersättningen varit betydligt lägre, men inser vikten
av att en ny lägre rekommendation ges till regionerna och valde därför att stödja denna
rekommendation.
Framöver är det oerhört viktigt att titta på ersättningarna, formerna för ersättningar
och lagstiftning överlag rörande privata aktörers möjligheter att etablera sig. Idag är
själva konstruktionen med ersättning per vårdtillfälle utan begränsningar tillsammans
med en oetisk marknadsföring problematisk.
I den offentliga sjukvården behöver utvecklingen av den digitala vården ges
förutsättningar och utrymme att utvecklas så att de digitala lösningarna kan komma
fler patienter till del. Den privata etableringen på detta område gynnar framförallt
lättare sjuka och i kombination med ersättningar som är utan begränsningar riskerar
detta att ställa prioriteringsgrunderna i vården på ända och leda till en mer ojämlik
resursanvändning. Vi har nu en situation där digitaliseringen framförallt når relativt
friska personer och exempelvis inte kommer kroniskt sjuka till del i den utsträckning
som vore önskvärd.
Avseende marknadsföringen av dessa privata tjänster som också berörs i ärendet
menar vi i Vänsterpartiet att arbetet med regiongemensamma riktlinjer är oerhört
angeläget, men vill också betona att behoven av förändrad och skärpt lagstiftning är
uppenbar.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 200

Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala
vårdtjänster i primärvården m.m.
(19RGK1186)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna
rekommendationer daterade den 14 juni 2019. Rekommendationerna tillämpas senast
från och med den 1 oktober 2019.
Sammanfattning

Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälso- och
sjukvård med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster är en nödvändig och
naturlig del av dagens och morgondagens vårdutbud då de, rätt använda, är kraftfulla
verktyg för att möta många av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. En
fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar har stora
möjligheter att göra vården både bättre och mer tillgänglig för patienter och samtidigt
effektivare för samhället. Samtidigt är det, för såväl regioner som huvudmän för hälsooch sjukvården, viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya
erbjudanden kan integreras i det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet på
ett sätt som är långsiktigt hållbart och som värnar principerna om en god vård som ges
efter behov, är kostnadseffektiv och som systematiskt kvalitetssäkras och utvecklas.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) styrelse fattade vid sammanträde den 14
juni 2019 beslut om rekommendationer om gemensamma utomlänsersättningar för
digitala vårdtjänster i primärvården m.m. SKLs styrelse rekommenderar regionerna att
tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.
Denna rekommendation ersätter tidigare rekommendation från maj 2017.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna
rekommendationer daterade den 14 juni 2019. Rekommendationerna tillämpas senast
från och med den 1 oktober 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut avgift digitala vårdtjänster
 Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) - Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK452
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-08

Regionfullmäktige

Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen
åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.

Sammanfattning
Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB
bolaget Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning
med utbildning på gymnasial nivå inom fordon och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen
behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att
Ryssbygymnasiet AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin
verksamhet. En extra bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg
representerades av regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt
godkänna ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice
ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet
AB.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
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Bolagsordning RyssbyGymnasiet AB (org nr 556621-4069)

BOLAGSORDNING

§1

BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är RyssbyGymnasiet AB.

§2

SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby Kommun, Kronobergs län.
§3

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska inom Kronobergs län erbjuda utbildning på gymnasial nivå inom
naturbruk, restaurang - och livsmedel. Bolaget kan erbjuda utbildning på
gymnasial nivå inom fordon- och transport samt yrkeshögskoleutbildning inom
gastronomisk entreprenörskap och fordon- och transport. Därutöver
konferensservice och annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte som huvudsyfte att bedriva verksamhet med vinst. Skulle bolaget
likvideras ska dess behållna vinstmedel och tillgångar tillfalla aktieägarna enligt
aktiebolagslagens regler.
§4

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5

ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 10 000 stycken aktier och högst 40 000 stycken aktier.
§6

STYRELSE

Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst sju styrelseledamöter, utöver
eventuella arbetstagarledamöter, enligt följande:
Region Kronoberg
VIDA AB
Rottne Industri AB

ordförande, vice ordförande samt tre ytterligare
ledamöter, varav en ledamot med branschkunskap
inom restaurang och livsmedel
en ledamot
en ledamot

Varje part utser sina ledamöter samt en suppleant per ledamot.
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Region Kronobergs styrelseordförande och styrelseledamöter utses av
regionfullmäktige. Styrelseordförande, vice ordförande och två ledamöter
samt suppleanter väljs för en mandatperiod. Ledamoten och suppleanten med
branschkunskap inom restaurang och livsmedel väljs för två år av
regionfullmäktige där regionstyrelsen utgör beredningsorgan.
Övriga parters styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Ordningen för styrelsesuppleanternas inkallande tjänstgöring bestäms av
årsstämman i samband med valet.
§7

REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med en
auktoriserad revisorsuppleant.
§8

LEKMANNAREVISORER

Regionfullmäktige utser för en mandatperiod en lekmannarevisor med en
suppleant.
§9

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.
§ 10

RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av
vederbörande ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösttalet.
§ 11

ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och
leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av förslag till dagordning för stämman
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
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lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om:
a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
9. Anmälan av regionfullmäktiges beslut rörande styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
10. Val av delar av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av den ordning i vilka valda suppleanter ska inträda
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
§12

RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§13

FIRMATECKNING

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Ett sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
§ 14

REGIONFULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.
§ 15

REGIONSTYRELSENS RÄTT TILL INFORMATION

Regionstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt
informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt att detta inte möter lagstadgat
hinder. Regionstyrelsen ska bedöma om verksamheten som bolaget har bedrivit under
föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
§16

HEMBUD

Har aktie övergått till juridisk eller fysisk person som inte förut är aktieägare i
bolaget ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.
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När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller
eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en
månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt
flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, ska jämt fördelas bland
dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens köpeskilling. Om parterna i övriga fall inte
kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, ska det
bestämmas i den ordningen gällande lag om skiljemän stadgar. Därest ej inom
stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan
lösenbeloppet för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar
därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
I det fall Region Kronoberg vill avveckla eller avyttra hela bolagets
verksamhet ska samtliga minoritetsägares aktier genast hembjudas Region
Kronoberg till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska utgöras av ett belopp motsvarande aktiernas inköpsvärde, 180
kronor per aktie.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 17

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Beslut om ändring av denna bolagsordning ska för att bli gällande godkännas av
regionfullmäktige, samt av VIDA AB och Rottne Industri AB.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 201

Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
(19RGK452)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd
att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB bolaget
Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning med utbildning
på gymnasial nivå inom fordon och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen
behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att Ryssbygymnasiet
AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin verksamhet. En extra
bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg representerades av
regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt godkänna ny bolagsordning för
Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice
ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd
att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
 Bolagsordning Ryssbygymnasiet AB

Paragrafen är justerad

Södra
regionvårdsnämndens
årsredovisning och
revisionsberättelse 2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK420
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-08-06

Regionfullmäktige

Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.

Sammanfattning
Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom främst
hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen
(Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna
Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträden
2019-05-03
Verksamhetsberättelse för Södra regionvårdsnämnden 2018
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2019-05-03

Protokoll §§ 13-29

Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2019-05-03 kl 08.30-12.00
PM & Vänner Hotel, Växjö

Beslutande
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, ordförande
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Roland Gustbée (M), tjg ersättare för Mikael Johansson, Region Kronoberg
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Margit Bik (S), tjg ersättare för Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Region Halland
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Per Einarsson (KD), tjg ersättare för Stefan Lamme, Region Skåne
Gilbert Tribo (L) , Region Skåne
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Marlen Ottesen (SD) , Region Skåne
Ersättare
Markus Alexandersson (S), ersättare, Region Blekinge
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg
Christian Lidén (C), ersättare, Region Halland
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne
Mätta Ivarsson (MP), ersättare, Region Skåne
Mats Erlandsson (SD), ersättare, Region Skåne
Övriga deltagare:
Alexander Wendt (M), Region Blekinge, §13-21
Jonas Nilsson, politisk sekreterare, Region Skåne
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg
Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Rita Jedlert, direktör, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson, projektledare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh, utvecklare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, chefsekonom, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Björn Lövgren Ekmehag, tf förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus
Per-Ola Kimblad, bitr förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, §13-22
Henrik Björkman, överläkare kirurgiska kliniken Växjö, §22 pkt B
Ej närvarande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland 1:e vice ordförande
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg
Lars Karlsson (C), ersättare, Region Blekinge
Stefan Lamme (M) , Region Skåne
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
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__________________________________________________________________________
§ 13 Val av justeringsperson
Södra Regionvårdsnämndens beslut
Henrietta Serrate (S) utses att jämte ordförandena justera protokollet.
___________________________________________________________________________
§ 14 Verksamhetsberättelse 2018 Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med godkännande överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden sammanfattar verksamhet och ekonomi för år 2018 i bilagd
rapport. Granskningsrapporter från KPMG och politiska revisorer bifogas.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
B. Granskningsrapport från KPMG.
C. Granskningsrapport politiska revisorer
___________________________________________________________________
§ 15 Disponering av resultat 2015-2018, Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen godkännande,
använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott för åren 2015-2018 i
enlighet med framlagt förslag.
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för åren
2015-2018. Med anledning av detta har Södra Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som
finansieras av ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom
tagna beslut.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
___________________________________________________________________________
§ 16 Utbildning prismodell Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
A. Bildspel underlag utbildning prismodell
2

_________________________________________________________________________
§ 17 Yttrande över högspecialiserad kvinnosjukvård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att avge bifogat förslag som sitt yttrande till Socialstyrelsen angående processen
Nationell högspecialiserad vård inom pilotområden kvinnosjukdomar
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Bifogat underlag är framtaget av SUS avseende förslag till remissvar till Socialstyrelsen för
processen Nationell högspecialiserad vård (NHV) inom pilotområden kvinnosjukdomar.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. Ärende 2019-04-23
___________________________________________________________________________
§ 18 Räddningshelikopter Blekinge, Skåne och Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att föreslå berörda huvudmän finna en gemensam lösning för hantering av personal
till räddningshelikopter för Blekinge, Kronoberg och Skåne.
2. Att starta ett delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård”.
3. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram direktiv för utredning av
framtida behov av luftburna sjuktransporter inkluderande både flygplan och
helikoptrar samt möjliga samarbetspartners. Direktiven fastställs av Södra
Regionvårdsnämndens presidieberedning.
Sammanfattning
Bemanningen av sjukvårdspersonal på helikoptern behöver klarläggas. Blekinge har personal
som är utbildad att följa med räddningshelikopter och som har kontinuerliga övningar.
Blekinge behöver dock både Skåne och Kronoberg som underlag för att kunna finansiera
denna personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Mötesanteckningar 2019-03-04
C. Bildspel samverkan räddningshelikopter
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_________________________________________________________________________
§ 19 RCC Syd – cancerplan 2019-2022
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att godkänna
föreliggande cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022
Sammanfattning
I den nya Cancerplanen finns framtiden för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med
cancervården genom:
• tydligt fokus på tidig diagnostik
• satsning på barn med cancer
• rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. RCC Syd – Cancerplan 2019-2022
___________________________________________________________________________
§ 20 Samarbete för bättre vård – Rapport HR-grupp bemanningsföretag
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa intentionerna i
bifogad rapport
Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive huvudman i
Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma åtgärder för att minska
användandet av inhyrd personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Rapport HR-grupp
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___________________________________________________________________________
§ 21 Samarbete för bättre vård – HTA, organisation och solidarisk finansiering
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att inrätta en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen i enlighet med
bifogat förslag
2. Att solidariskt finansiera samverkansfunktionen för HTA där respektive huvudman
bidrar med, i kostnadsnivå år 2019, Skåne 1 171 tkr, Kronoberg 172 tkr, Blekinge 139
tkr och Halland 118 tkr
Sammanfattning
En gemensam samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen etableras, i enlighet
med Södra Regionvårdsnämndens beslut vid sammanträdet 2017-10-04.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Ärende 2019-03-11
___________________________________________________________________________
§ 22 Samarbete för bättre vård – Informationspunkter
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Tillgänglighetsgruppen rapport
B. Uppföljning kirurgi för benign sjukdom i njurarna
C. Uppföljning ortopedi, ryggkirurgi
D. Ryggkirurgiskt basår
E. Uppföljning ortopedi, bäckenkirurgi efter trauma
Sammanfattning
Margareta Albinsson, Södra Regionvårdsnämndens kansli, informerade om ”Samarbete för
bättre vård” punkterna A, C-E. Överläkare Henrik Björkman, Kirurgiska kliniken i Växjö,
informerade om punkten B. Södra Regionvårdsnämnden gav ett uppdrag att inom ”Samarbete
för bättre vård” starta en översyn av regler och ersättningar för patienter som rör sig över
huvudmannagränserna.
___________________________________________________________________________
§ 23 Information från Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om Regional samverkans- och
stödstruktur för socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor samt förstudie rörande om- och
tillbyggnation av Centrallasarettet Växjö eller nytt sjukhus på ny tomt.
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__________________________________________________________________________
§ 24 Initiativärende Sverigedemokraterna angående konferenslokaler
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Sverigedemokraterna hemställer att SRVN fortsättningsvis endast bokar konferenslokaler hos
företag vars värdegrund inte hindrar dem från att behandla alla gäster lika.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Skrivelse
_________________________________________________________________________
§ 25 Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Alexander Wendt, Region Blekinge som ordinarie styrelseledamot och
Carina Svensson, Region Skåne som ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg.
Sammanfattning
Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg.
I ärendet finns följande dokument
1. Skrivelse 2019-02-01
___________________________________________________________________________
§ 26 Nominering av ledamot till det nationella screeningrådet
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Anna Mannfalk som ledamot av det nationella screeningrådet.
Sammanfattning
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central
roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga
rekommendationer om nationella screeningprogram.
I ärendet finns följande dokument
A. Skrivelse 2019-04-07
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___________________________________________________________________________
§ 27 Byte av ordinarie ledamot och ersättare samt ledamot av Södra
Regionvårdsnämndens Presidium, Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att som ordinarie ledamot i Södra Regionvårdsnämnden välja Roland Gustbée (M),
Region Kronoberg
2. Att som ersättare i Södra Regionvårdsnämnden välja Mikael Johansson (M), Region
Kronoberg
3. Att som ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium välja Roland Gustbée för
Region Kronoberg
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg och Roland Gustbée (M), Region Kronoberg byter
position som ledamot och ersättare i Södra Regionvårdsnämnden. Roland Gustbée väljs som
ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium för Region Kronoberg.
__________________________________________________________________________
§ 28 Anmälningsärenden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Minnesanteckningar regionalt primärvårdsråd 2018-12-12
B. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
C. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-01-18
D. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2018-12-05
E. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2019-02-13
F. Minnesanteckningar RPO palliativ vård 2019-02-14
G. Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2019
H. Protokoll RPO tandvård 2019-02-12
I. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård 2019-01-30
J. Minnesanteckningar RPO allmänmedicin 2018-10-03
K. Minnesanteckningar RPO primärvård 2019-02-08
L. Val av revisor och ersättare till Södra Regionvårdsnämnden 2019-02-26
M. Minnesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2019-04-10
N. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
O. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-03-21
P. Protokoll RPO tandvård 2019-04-02
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___________________________________________________________________________
§ 29 Delegation till presidiet i södra regionsvårdsnämnden att avge yttranden över
förslag till nationell högspecialiserad vård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att delegera till presidiet i nämnden att avge yttranden till Socialstyrelsen över förslag
till områden för nationell högspecialiserad vård.
2. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram en processbeskrivning
för hantering av framtida yttrande.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
___________________________________________________________________________
Södra Regionvårdsnämndens sammanträde inleddes med en halv dags seminarium inom
ämnet ”Cancer” 2019-05-02 innehållande följande informationspunkter:
o Cancerplan 2015-2019, innehåll och resultat, Björn Ohlsson
o Förslag Cancerplan 2019-2022, innehåll, förändringar, Björn Ohlsson
o Screening cancer, aktuellt läge, Björn Ohlsson och Birger Pålsson
o Samarbete för bättre vård, Delprojekt 12 Onkologi, Jessica Wihl
o Skräddarsydd behandling vid cancer, Birger Pålsson
o Cancerrehabilitering, Patient- och närståenderådet
o Cancerläkemedel, Linda Staaf och Ann-Sofie Fyhr
o Nya terapier vid cancer, Ulf Malmqvist
___________________________________________________________________________
Vid protokollet

Per Wendel
Sekreterare
Justerat 2019 -

-

Anna Mannfalk (M)
Ordförande

Justerat 2019 -

-

Henrietta Serrate (S)
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Chefsekonom
Per Wendel

Datum

2019-03-25

Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämnden vill för verksamhetsår 2018 lämna följande verksamhetsberättelse.
Nämnden har under året haft fyra sammanträden. Två sammanträden har varit från
lunch-lunch som haft ett seminarium kring aktuella ämnen under den ena dagen och ett
beslutssammanträde den andra dagen. Två sammanträden har varit endagsmöten.
Under 2018 har nämnden genomfört följande seminarier:
 Geomapping för melanom och kolorektal cancer. Regional arbetsfördelning.
Presentation av webbpanel. Nya dyrare läkemedel.
 Forskningens dag, sepsis – när en infektion blir livshotande.
I samband med beslutssammanträdena har det varit information om Skandionkliniken,
nationell och regional kunskapsstyrning, RCC och arbetet med cancerplanen, aktuell
information från respektive huvudman samt om projektet regional arbetsfördelning.
Utgångspunkten för nämndens arbete är det gällande Regionavtalet samt nämndens
arbetsordning från 2015. Avtalets arbetsområden är ambitiösa men möjligheterna till
samverkan/samordning kommer ytterst att vila på viljan hos respektive avtalspart.
Nämndens strategiska plan ligger till grund för inriktning av arbetet och kan enligt
planen inrymmas inom nedanstående områden.
 Kunskapsstyrning genom riktlinjer – nationella och regionala
 Forskning och utveckling
 För Södra sjukvårdsregionen gemensamma angelägenheter kring regelverk och
vårdströmmar.
BESLUT OCH AKTIVITETER UNDER ÅRET
Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, § 43 att en abonnemangsmodell
skulle tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen från år 2016 och
framåt. Andra grunder i avtalsförhandlingarna har varit att självkostnader ska vara
underlag för framtagande av taxor och att kostnadsnivåer räknas upp med landstingsprisindex, LPIK. Avtalsgruppen har med beslutet som utgångspunkt kommit överens
om ett avtal som innefattar ovanstående.
Abonnemangsmodellen innebär att för patienter från Södra sjukvårdsregionen utgår
ersättningen till 50 % via abonnemang och resterande ersättning utgår med 50 % av
priserna enligt föreliggande prislista. Det är Skånes universitetssjukhus, Thoraxcentrum
Blekingesjukhuset, Onkologiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö (gäller enbart
Blekinge) och Rättspsykiatri i Växjö som omfattas av abonnemangsmodellen.
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Abonnemangen för år 2018 omsluter ca 400 Mkr. Nedanstående tabell visar storleken
på abonnemangen fördelade på aktuella verksamheter och huvudmän i tusentals
kronor:

Blekinge
Halland
Kronoberg
Skåne
Summa

Skåne
Kronoberg
SUS Rättspsykiatri
90 678
14 887
103 113
15 089
98 284
33 680
292 076
63 655

Kronoberg
Blekinge
Onkologi Thoraxkirurgi
9 011
603
32 574
3 003
9 011
36 180

Summa
114 576
118 806
130 858
36 683
400 922

Strategisk plan för Södra Regionvårdsnämnden 2015-2018
Södra Regionvårdsnämnden har beslutat om nytt regionavtal gällande från 2015-03-01 och
tills vidare. Regionavtalet och nämndens arbetsordning bildar grund för föreslagen strategisk
plan. Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30 att föreliggande plan skall ligga
som grund för arbetet under mandatperioden 2015-2018.
Viktiga rubriker i planen är:
 Grundläggande intressegemenskap
 Klinisk forskning och utveckling
 Utbildning och kompetensförsörjning
 Medicinsk samverkan genom kunskapsstyrning
 Nationella samarbeten
 Ekonomisk reglering
Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om
att under 2015-2018 genomföra en satsning på att korta väntetiderna och minska de
regionala skillnaderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar stimulansmedel som
till allra största delen ska användas till att införa ett enhetligt system med standardiserade
vårdförlopp.
Syftet med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet är att cancerpatienter ska
uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid.
RCC Syd ska vara stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att införa
ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp. I arbetet ingår bl.a. att bistå
och stimulera landstingen i deras respektive utvecklingsarbete. RCC Syd ansvarar för
att lämna in landstingens handlingsplaner och redovisningar till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). RCC Syd ansvarar dessutom för att säkerställa att lärandetillfälle kommer till stånd i varje region. På detta sätt får landstingen och olika vårdgivare möjlighet att lära av varandra.
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Solidariskt finansierade verksamheter
Merparten av de solidariskt finansierade verksamheterna rapporterar till Södra
Regionvårdsnämndens ledningsgrupp via en styrgrupp. Denna består av en
representant från vardera huvudman inom Södra sjukvårdsregionen och samordnas av
tjänsteman från Södra Regionvårdsnämndens kansli.
Inför år 2018 uppdaterades uppdragen, efter förslag från styrgruppen, för berörda
solidariskt finansierade verksamheter. Uppdragen förtydligar verksamheternas
skyldigheter inom hela Södra sjukvårdsregionen och att de varje år skall göra en
verksamhetsberättelse som ska vara klar senast vid utgången av februari månad
påföljande år. Under år 2018 har högisoleringsenhet för allvarliga smittsamma
sjukdomar tillkommit som solidariskt finansierad enhet.
Följande verksamheter rapporterar till styrgruppen för solidariskt finansierade enheter:
 Arbets- och miljömedicin
 Centrum för sällsynta diagnoser
 Genetisk vägledning
 Dövpsykiatrisk öppenvård – barn
 Dövpsykiatrisk öppenvård – vuxna
 Regionalt biobankscentrum
 Regionalt donationsansvarig läkare, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska
 Regional vävnadssamordnare
 Yrkes- och miljödermatologiska kliniken
 Högisoleringsenheten
Resterande solidariskt finansierade verksamheter är RCC-Syd, Södra
Regionvårdsnämndens kansli med klassifikationsrådet samt medel för regionala
programområden inom kunskapsstyrningen.
Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har sedan tidigare ett uppdrag att förverkliga
målen i den nationella cancerstrategin. Kopplingen mellan RCCs arbete och projekt
arbetsfördelning ligger i Södra Regionvårdsnämndens beslut ”att uppdraget kring framtida arbetsfördelning i Södra sjukvårdsregionen måste ses i ett större sammanhang
som även inkluderar andra områden/diagnoser än cancer”, från 2014-10-09. Beslut att
starta en kartläggning av förutsättningarna för ett fördjupat samarbete/arbetsfördelning
togs på Södra Regionvårdsnämndens möte 2016-02-19. 2018-04-23 beslutade Södra
Regionvårdsnämnden att ”projektet regional arbetsfördelning överförs till det
fortlöpande arbetet i Södra sjukvårdsregionen…”.
RCC Syd ansvarar för att driva cancerfrågeställningarna och har ett fortsatt uppdrag att
förverkliga målen i den nationella cancerstrategin. Enligt beslut i Södra
Regionvårdsnämnden ska detta arbete ses i ett större sammanhang som även
inkluderar andra områden/diagnoser än cancer. RCC syds arbete med nivåstrukturering inom cancerområdet måste därför inordnas i Södra Regionvårdsnämndens
samarbete för bättre vård.
Södra Regionvårdsnämnden har fått rapporter om det pågående arbetet i projektet vid
samtliga sammanträden. Samarbete för bättre vård är organiserat enligt nedan:
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Samarbete för bättre vård
Södra Regionvårdsnämnden,
uppdragsgivare

Politiker från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne

Politisk styrgrupp
Styrning och beslut

Ledningsgrupp
Genomförande

Arbetsgrupper

Samarbetsgrupp

Referensgrupper

Delprojekt

Organisationen för samarbete för bättre vård bygger på en gedigen fortlöpande
förankring till politikerna inom Södra Regionvårdsnämnden och Södra
sjukvårdsregionens ledningsgrupp. En samarbetsgrupp med representanter från
samtliga huvudmän håller ihop det praktiska arbetet under en projektledare från Södra
Regionvårdsnämndens kansli.

Arbets- och referensgrupper
Arbetsgrupper

Referensgrupper

Ersättningsfrågor
Per Wendel

Kommunikation
Kristina Happstadius-Trägårdh

HR-frågor - avtal
Per Wendel

Medborgardelaktighet
Johan Lidmark

HR-frågor - kompetens
Margareta Albinsson

Tillgänglighet till vård
och behandling
Carina Werner

HR-frågor - bemanningsföretag
Johan Lundqvist

Vårdhygien och smittskydd
Håkan Friberg

Förvaltnings- och sjukhuschefer
Medborgardelaktighet
Fackliga företrädare

Bilden ovan beskriver att det finns fungerande arbetsgrupper för väsentliga frågor inom
samarbetet som ersättningar, HR-frågor, kommunikation, medborgardelaktighet och
vårdhygien och smittskydd. Inom samarbetet sker fortlöpande förankring till
referensgrupper för förvaltnings- och sjukhuschefer, medborgare och fackliga
företrädare. Kopplat till arbetsgruppen för medborgardelaktighet är det inrättat
webbpaneler med medborgarrepresentanter från samtliga huvudmän inom Södra
sjukvårdsregionen.
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Under 2018 har arbetet i delprojekten fortsatt och vissa delprojekt är beslutade och
genomförda. Nedanstående bild ger en uppdatering av status i delprojekten vid slutet
av år 2018.

Delprojekt
1. AT/ST-utbildning
Ola Björgell

8. Kirurgi benign kolorektal
Birger Pålsson

15. Endokrin halskirurgi
Erik Nordenström

2. HTA, Health Technology Ass.
Ulf Kvist

9. Esofagus/ventrikel
Birger Pålsson

16. Inflammatorisk tarmsjukdom
Olof Grip

3. Kirurgi benign njurar
Henrik Björkman

10. MT-kompetens
Ulrika Sandberg

17. Rutinmässig testning vid
tjock- och ändtarmscancer
Maria Stenmark Askmalm

4. Axelkirurgi
Richard Frobell

11. Utredning Skopi
Birger P, Björn O

5. Ryggkirurgi
Nicklas Mårtensson

12. Samverkan onkologivård
Jessika Wihl

6. Bäckenkirurgi trauma
My von Friesendorff

13. Ablationer
Pia Malmkvist

7. Stroke
Jesper Petersson

14. Spinal rehabilitering
Héléne Pessah

Delprojekt beslutade
av SRVN

18. Uppföljning av patienter
med ökad risk för cancer
Maria Stenmark Askmalm
19. Kärlkirurgi
Tomas Jonasson
20. Parkinson, djup hjärnstimulering
Ola Nilsson
21. Blodsamverkan
Nicholas Holthuis

På gång

Följande delprojekt har beslutats och är avslutade som delprojekt:
 Samarbete rörande AT-/ST-utbildning har beslutats övergå till en pågående
process under Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp liksom
 Samarbete rörande HTA-analyser
 Arbetsfördelning kirurgi benigna njurar där patienter från nordöstra Skåne
remitteras till Växjö.
 Riktlinjer för hantering av patienter med nyckelbensfraktur.
 Vidareutveckling av ryggkirurgi där enheter inom samtliga huvudmän förstärks
genom samarbete och kompetensutveckling tillsammans med ryggkirurgiska
enheten på Skånes universitetssjukhus.
 Patientflödet för patienter där det krävs avancerad öppen bäckenkirurgi.
 Samarbete kring strokepatienter. En särskild del i detta delprojekt görs i
samarbete med Malmö universitet där logistiken kring transporter av
strokepatienter inom Södra sjukvårdsregionen kartläggs.
 Samarbete kring utbildningar inom medicinsk teknik.
 Samarbete om patienter som opereras med benigna kolorektala tillstånd. En
arbetsgrupp bestående av experter från samtliga huvudmän är bildad med syfte
att utveckla vården.
 Samarbete om patienter som opereras i esofagus/ventrikel. En arbetsgrupp
bestående av experter från samtliga huvudmän är bildad med syfte att utveckla
vården.
 En utredning kring behovet av skopier/skopister har utmynnat i ett beslut om att
Södra Regionvårdsnämnden finansierar en utbildning i samarbete med Blekinge
Tekniska högskola.
Vid årets slut 2018 bedrevs följande delprojekt:
 Onkologisk vård
 Ablationer
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Spinal rehabilitering
Endokrin halskirurgi
Inflammatorisk tarmsjukdom
Rutinmässig testning vid tjock- och ändtarmscancer
Arbetssätt och rutiner för patienter med risk för cancer
Kärlkirurgi
Parkinson
Blodsamverkan

Beskrivning av ”Samarbete för bättre vård” finns på Södra Regionvårdsnämndens
hemsida via denna länk:
https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battre-vard/om-samarbetet/

Kunskapsstyrning
I likhet med tidigare år har arbetet med kunskapsstyrning under 2018 fortsatt att
utvecklas. Det gäller både den nationella nivån och den regionala nivån. När det gäller
den nationella nivån har Södra sjukvårdsregionen aktivt deltagit i nationella styrgruppsoch beredningsutskottsarbeten samt arbetet med att införa den nya nationella
kunskapsstyrningsstrukturen. Detta arbete började under 2016 och har ytterligare
fördjupats under 2017 i det att olika uppdragsbeskrivningar, bemanning av nationella
grupper etc har tagits fram för att sedan ha implementerats under 2018. Södra
sjukvårdsregionen har även tagit sig an att vara värd för tre nationella programområden
(NPO); Tandvård, Nervsystemets sjukdomar samt Njur- och urinvägssjukdomar. Utöver
detta finns ett ”vilande” värdskap för nationella primärvårdsrådet. Värdskapet innebär
bland annat att värdregionen bidrar med ordföranden samt står för kostnader för 0.5
processledartjänst per NPO samt i dagsläget 20% till databearbetning och analys.
Både regering/politik, myndigheter och huvudmän står bakom den nya nationella
strukturen och dess betydelse för framtida hälso- och sjukvårdsutveckling.
Den regionala nivån är tänkt att spegla den nationella och under 2018 har ytterligare
RPO bildats; RPO Tandvård, RPO Mag-och tarmsjukdomar, RPO för kvinnosjukdomar
och förlossning. Fler är att följa under 2019.
För närvarande finns följande regionala programområdesgrupper:













Barn- och ungdomars hälso- och sjukvård
Endokrina sjukdomar inkl diabetes
Hjärta/kärl
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Palliativ vård
Rörelseorganens sjukdomar
Resursgrupp – Allmänmedicin
Psykisk hälsa
Lungsjukdomar
Tandvård
Mag-och tarmsjukdomar

De regionala programområdena har varit involverade i revideringsuppdrag av nationella
riktlinjer tillsammans med socialstyrelsen, men även reviderat gemensamma riktlinjer
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för Södra sjukvårdsregionen. Man har också arbetat med att ta fram nya
behandlingsstöd där behov finns, tex riktlinjer för diagnostisering och behandling av
djup ventrombos vilket är ett samarbete mellan primärvård, kardiologer och bild- och
funktion. Förutom arbetet med att uppnå en god, jämlik och likvärdig hälso- och sjukvård i Södra sjukvårdsregionen har fortsatt arbete lagts på att säkerställa att alla som är
involverade i den regionala kunskapsstyrningen delar samma bild av uppdraget. Detta
har varit extra viktigt i ljuset av implementeringen av den nya nationella
kunskapsstyrningsstrukturen. Samarbeten mellan olika regionala
programområdesgrupper har också identifieras där detta är motiverat, såsom i
exemplet med djup ventrombos.
Den sjukvårdsregionala styrgruppen för kunskapsstyrning sammanträder varannan
vecka via telefon för att avhandla olika kunskapsstyrningsärenden. Utöver detta har
gruppen träffats för att på ett bättre sätt kunna diskutera och utforma
kunskapsstyrningsstrukturen i Södra sjukvårdsregionen så att den svarar upp mot den
av huvudmännen beslutade nationella strukturen.
Chefssamråd
Chefssamråden startades upp under 2015 inom 13 områden. Flertalet chefssamrådsgrupper har sedan dess kommit igång. Deras mötesprotokoll anslås vid Södra
Regionvårdsnämndens möten. Chefssamrådens uppdrag reviderades efter beslut
2018-09-13 i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp enligt nedan:
Chefsamråden har till uppgift att stärka det operativa samarbetet i Södra
sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla en god och jämlik vård.
Chefsamråden ansvarar för:
 Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
 Arbeta för att optimera patient processerna avseende initiering, utredning,
behandling och uppföljning.
 Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
 Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten.
 Följa upp beslutade samarbeten.
 Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
 Samverka med övriga forum inom Södra sjukvårdsregionen såsom regionala
programområden, Samarbete för bättre vård, andra chefsamråd med flera
Ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen är ytterst ansvariga för chefsamråden.
Nod för kliniska prövningar och Ordnat införande i samverkan
Återigen kan konstateras att sjukvårdsregionerna genom nationella beslut har fått ny
och utökad roll.
Den nationella utredningen som presenterades 2013 kring klinisk forskning och kliniska
prövningar i Sverige, ”Starka tillsammans” föreslog ett system för nationell samordning,
rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. Vetenskapsrådet har fått
statens uppdrag att arbeta med en nationell samordning av kliniska studier genom att
etablera en nod i varje sjukvårdsregion för att bygga upp en organisation för nationell
samordning av kliniska studier. Södra sjukvårdsregionen har anmält sitt intresse och
blivit utsedd till en av noderna. Nodföreståndaren är chefen för Forum Söder (f d FoU
centrum) vid Skånes universitetssjukhus.
7(8)

Forum Söder har under 2016 etablerat en regional samverkansgrupp bestående av
nodföreståndare och forskningschefer inom Södra sjukvårdsregionen. Gruppen
ansvarar för att stimulera intresset för kliniska studier och bistår med strategisk
vägledning, behovsinventering, statistik med mera. Forum Söder har vid två tillfällen
under året gett den återkommande tvådagarskursen ”Introduktion till klinisk prövning
inklusive GCP”, vilken inkluderar externa föreläsare från Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och Regionalt biobanksråd. Dessutom har ett flertal skräddarsydda
dagskurser i GCP genomförts ute på olika avdelningar inom Södra sjukvårdsregionen.
I september genomfördes en temadag för kliniska forskarteam/forskare om avancerade
terapier, uppdatering kring regelverk för kliniska studier och pågående forskningsprojekt inom regionen.
Södra sjukvårdsregionen har erhållit medel i enlighet med redovisning i bilaga 1.
Samrådsgrupp för läkemedel och medicinsk teknik
Inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting arbetet har en nationell
läkemedelsstrategi kring ordnat införande i samverkan tagits fram. En ny struktur med
olika grupperingar som samverkar för att få till stånd en effektivare och mer likriktad
läkemedelshantering i Sverige. En styrgrupp med en representant från Hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket per sjukvårdsregion har utsetts. Gruppen sammanträder en
gång per månad.
Ett råd för Nya terapier, NT-rådet, med representanter för samtliga sjukvårdsregioner
har etablerats. Rådet har till uppdrag att på landstingens vägnar ge rekommendationer
kring klinikläkemedel, läkemedel utanför förmånen, vissa förmånsläkemedel och att i
framtiden även ta sig an andra medicinska insatser. I gruppen finns en representant för
Södra sjukvårdsregionen. Båda grupperna har administrativt stöd från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Kansli
Södra Regionvårdsnämnden har till sitt förfogande ett från de berörda landstingen
fristående kansli placerat i Lund.
Kansliet ska bland annat
 Svara för den formella hanteringen av nämndens ärenden
 Ge administrativ service till nämndens olika politiska organ och beredningsgrupper
 Ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.
Under 2018 var kansliet bemannat med sex tjänster varav två på deltid.
Enligt regionavtalet ska Södra Regionvårdsnämndens verksamhet finansieras genom
ramanslag för mandatperioden 2015-2018. Verksamhetens årliga resultat ska överföras
till nästkommande år och slutavräkning sker vid mandatperiodens slut.
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Ekonomiskt resultat 2018 (kr)

Kontoklass/text

3. Intäkter
4. Personal inkl arb giv avg
6, 7 och 8 Övriga verksamhetskostnader och finansiella poster

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse mot
budget 2018

7 979 995

7 965 740

-14 255

-6 300 000

-5 643 464

656 536

-1 679 995

-973 872

706 123

0

1 348 404

1 348 404

Summa
Kommentarer
Intäkterna för 2018 har utfallit i nivå med budget.

Kansliets personalkostnader (kontoklass 4) ligger under den budgeterade nivån.
Övriga verksamhetskostnader och finansiella kostnader (kontoklass 6, 7 och 8) ligger
under den budgeterade nivån.
Redovisning av projektkonton 2018
Projektnr Projektnamn

IB 2018
-81 328,41

UB 2018
-24 700,39

8925

DRG-råd

8926

Regionala medicinska kunskapsgrupper

-5 047 371,79

-4 533 583,76

8928

Särskilda projekt

-4 171 793,86

-2 927 728,54

8930

FoU-medel

-1 121 705,56

-1 270 184,16

8932

-1 540 321,50

-1 465 321,50

8937

ST-kongress
Insatser för kunskapsstöd och uppföljning
inom hälso- och sjukvården

8938

Nod för kliniska prövningar

8939

Resurscentrum psykisk hälsa
Total

-145 835,00
-1 034 618,00
-11 863 885,00

-14 731 479,00

-6 000 000,00

-3 232 267,75

-30 861 024,12

Specifikation över projekten finns i bilaga1.

Rita Jedlert
Direktör
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-28 331 100,10

Rita Jedlert
Direktör

2019-03-25

Bilaga 1

Mobiltfn: 076 – 887 19 95
E-post: rita.jedlert@skane.se

Projektmedel mm
Redovisning av projektmedel 2018.
Projekt 8925 ”DRG-rådet”
DRG-rådets medel har täckt kostnaderna för rådets deltagande i konferenser och
återkommande sammanträden om DRG-frågor. Medel för år 2018 har inte eftersökts
hos landstingen. Nya medel kommer att eftersökas från landstingen för år 2019 enligt
överenskommelse i ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
2019”. Utgående balans för år 2018 är 25 tkr.
Projekt 8926 ”Regionala medicinska kunskapsgrupper/Regionala
programområden”
Projektmedlen används fortlöpande av de Regionala medicinska kunskapsgrupperna/Regionala programområdena. Arbetet för att stärka och utveckla
kunskapsgrupperna/programområdena fortsätter. Nya medel kommer att eftersökas
från landstingen för år 2019 enligt överenskommelse i ”Regionala priser och
ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019”. Utgående balans år 2018 är 4 533 tkr.
Projekt 8928 ”Särskilda projekt”
Projektmedlen har använts till arbetet med projektet Regional arbetsfördelning. Arbetet
fortsätter under 2019. Utgående balans år 2018 är 2 927 tkr.
Projekt 8930 ”FoU-medel” (UFo-anslag)
Beslut om fördelning av utvecklings- och forskningsbidrag för år 2019 togs i december
2018. Utgående balans år 2018 är 1 270 tkr.
Projekt 8932 ”ST-kongress”
”Framtidens specialistläkare” är en rikstäckande kongress. Nästa kongress kommer att
genomföras under 2020. Utgående balans 2018 är 1 465 tkr.
Projekt 8937 ”Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälsooch sjukvården”
Södra Regionvårdsnämndens kansli beviljades under hösten 2015 1 667 tkr från
överenskommelsen mellan staten och SKL om ”Insatser för kunskapsstöd och
uppföljning inom hälso- och sjukvården” för utveckling av möjligheterna till uppföljning
inom primärvården. Landstingen har i princip utnyttjat sin tilldelning. Utgående balans år
2018 är 145 tkr.
Projekt 8938 ”Nod för kliniska studier”
Södra Regionvårdsnämndens kansli beviljades under åren 2015 och 2016 ett
etablerings- och driftsbidrag till regional nod för samordning av kliniska studier från
Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har utbetalat ytterligare medel för åren 2017 och
2018. Utgående balans år 2018 är 14 731 tkr.
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Projekt 8939 ”Resurscentrum/Regionalt programområde för Psykisk hälsa under
2018”
Södra Regionvårdsnämndens kansli tilldelades i slutet av 2017 6 000 tkr som stöd i
uppbyggnad av Regionala Resurscentrum/Regionalt programområde för Psykisk hälsa
från Sveriges Kommuner och Landsting. Minst 30 % av dessa medel ska användas för
samverkan med kommunerna. Under år 2018 har landstingen utnyttjat tilldelade anslag.
Utgående balans år 2018 3 232 tkr.

Rita Jedlert
Direktör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 202

Södra regionvårdsnämndens
årsredovisning och revisionsberättelse
2018 (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom främst
hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen (Region
Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna Södra
regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för
år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut årsredovisning Södra regionvårdsnämnden 2018
 Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
 Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Förbättra
möjligheterna att anställa
fler människor med
funktionsnedsättning

27
19RGK539

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK539
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-03

Regionfullmäktige

Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning
Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg
(V) och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
intensifierar sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler
människor med funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen
av ett pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram.
Hållbarhetsprogrammet ska visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala
målen i Agenda 2030 och vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi
som organisation bidrar till målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna
Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Svar på motion
Region Kronoberg strävar som en attraktiv arbetsgivare efter mångfald på
arbetsplatserna och en arbetsmiljö fri från diskriminering.
Olika former av arbete och insatser pågår inom området alla människors lika
värde, mångfald och inkludering. Några exempel på detta är:




ett utbildningsmaterial om diskriminering som tagits fram under 2018 som
en del i arbetet med värdegrunden ”Respekt för människan”. Målet är att
alla medarbetare ska gå igenom utbildningen för att skaffa sig en god
kunskap om diskrimineringsgrunderna.
under våren 2019 har riktlinjen och rutinen för kränkande särbehandling
reviderats och förtydligats. Då dessa är fastställda kommer en fördjupad
utbildning i diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier tas
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK539
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-03





fram med utgångspunkt i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen med
chefer och HR som målgrupp.
Regions Kronobergs arbete med rekrytering är en annan viktigt del i att
skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Den gängse
hanteringen är att alla lediga tjänster annonseras ut och då blir tillgängliga
för alla att söka. När det gäller framför allt chefsbefattningar tillsätts de
genom en kompetensbaserad rekryteringsmetod. Kompetensbaserad
rekrytering minskar risken att diskriminera sökanden genom att de
kompetenser som är identifierade i behovsanalysen och formulerade i
kravprofilen är vägledande i alla steg genom rekryteringsprocessen. Nästa
steg är att på sikt införa kompetensbaserad rekrytering vid samtliga
rekryteringar som görs för att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringsarbetet
ur bland annat ett mångfaldsperspektiv.
Region Kronoberg har idag medarbetare med funktionsnedsättning
anställda, både på ordinarie tjänster och i anpassade anställningar, bland
annat inom sjukhusvård och administration. Antal och utveckling går
dock inte att följa eftersom funktionsnedsättning inte registreras.

Region Kronoberg är i slutfasen i arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram
som ska antas av regionfullmäktige i juni 2019. Hållbarhetsprogrammet ska visa
hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår
vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till
målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg. Programmet ska ge en
samlad beskrivning av Region Kronobergs arbete mot nationella och regionala
mål inom hållbarhet. Programmet är uppdelat på fyra fokusområden; God
livsmiljö och hälsa, Hållbar organisation och arbetssätt, Klimatanpassning och
minskad klimatpåverkan samt Hållbar konsumtion och produktion. Förslag till
mål i hållbarhetsprogrammet har tagits fram och är nu under politisk beredning.
Ett förslag är att arbetet med att skapa förutsättningar för att tillvarata kompetens
hos personer med funktionsnedsättning integreras i hållbarhetsprogrammet under
fokusområdet hållbar organisation och arbetssätt. I hållbarhetsprogrammet
föreslås ett delmål under det övergripande målet ”Vår organisation ska vara jämlik
och jämställd” i form av ”Vi ska arbeta för ökad mångfald på våra arbetsplatser”.
Inom ramen för detta delmål kan insatser för att förbättra möjligheten till arbete
för personer med funktionsnedsättning inrymmas.
Under fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion finns ytterligare ett mål
som har bäring på mångfaldsfrågan. Under det övergripande målet ”Vi ska stärka
den sociala hållbarheten och minska hälso- och miljöpåverkan genom våra
upphandlingar” finns ett delmål som innebär att Region Kronoberg under
programperioden ska arbeta aktivt med sociala innovationer och sociala klausuler i
upphandling. Till hållbarhetsprogrammet kommer även en årlig
genomförandeplan att tas fram där insatser kopplat till målen prioriteras.
Region Kronoberg delar motionens intentioner och kommer att arbeta med
uppdraget framöver inom ramen för hållbarhetsprogrammet.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK539
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-03

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om kommande insatser och åtgärder inom ramen för delmålet ”Vi ska arbeta för
ökad mångfald på våra arbetsplatser” genererar några tillkommande kostnader
kommer dessa att hanteras i sedvanlig budgetprocess.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Caroline Gabrielsson Palmqvist
HR-direktör

Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
§ 37 Regionstyrelsens personalutskott
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens personalutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 37

Svar på motion – Förbättra möjligheterna
att anställa fler människor med
funktionsnedsättning (19RGK539)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson, Janna Tisjö, Fredrik Jakobsson, Matthias Sjöberg och Kerstin
Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg intensifierar sitt arbete med
att göra det möjligt för organisationen att anställa fler människor med
funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen av ett
pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska
visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till målen i vår
regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Yrkanden

Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsens personalutskott bifaller ordförandes förslag till
beslut och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 203

Svar på motion – Förbättra möjligheterna
att anställa fler människor med
funktionsnedsättning (19RGK539)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg (V)
och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg intensifierar
sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler människor med
funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen av ett
pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska
visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till målen i vår
regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning
 §37 RSPU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Svar på motion – Inför
möjlighet att ge blod på
betald arbetstid för alla
medarbetare i Region
Kronoberg

28
19RGK572

Svar på motion
Diarienr: 19RGK572
Handläggare: Joel Ekfeldt, HR-avdelningen
Datum: 2019-06-03

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.

Sammanfattning
Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet1. Att få lämna blod
på betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt
och underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla
medarbetare. Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra
arbetsgivare i länet att fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler
Kronobergare att ge blod på arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i
uppdrag att ta fram en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på
arbetstid.
Svar på motion
Fakta om blodgivning i Kronobergs län

I Kronobergs län sker blodgivning på de två blodcentralerna som är lokaliserade
på lasarettet i Växjö och i Ljungby. Tidsåtgången för blodtappning är cirka 30
minuter, exklusive eventuell väntetid. För män sker blodtappning högst 4 ggr/år
och för kvinnor högst 3 ggr/år.

1

Rapporten Blodverksamheten i Sverige 2017.
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Svar på motion
Diarienr: 19RGK572
Handläggare: Joel Ekfeldt, HR-avdelningen
Datum: 2019-06-03

2018 var det 5 911 registrerade blodgivare i Kronoberg, varav 3 550 gav blod
minst en gång under året. Invånarantalet i Kronobergs län var vid årsskiftet 199
886 personer vilket medför att knappt tre procent var registrerade som blodgivare
och endast 1,78 procent lämnade blod under året.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Inom vissa
verksamheter har medarbetare möjlighet till blodgivning på betald arbetstid efter
beviljande av närmsta chef och under förutsättning att verksamhetens behov
tillåter det.
Möjligheten att bevilja medarbetare en kortare frånvaro under arbetstid varierar
utifrån de enskilda verksamheternas krav, förutsättningar och de svårigheter med
bemanningen som kan uppstå till följd av frånvaron. Förutsättningarna för att ge
möjlighet att lämna blod under betald arbetstid ser därför olika ut beroende på
inom vilken verksamhet medarbetaren arbetar. Likaså kan även restiden för
medarbetare som har sin arbetsplats utanför Växjö och Ljungby påverka
möjligheten att lämna blod under arbetstid.
Svar på motionen

En tydlighet om hur arbetsgivaren ställer sig till blodgivning på arbetstid skulle
underlätta för verksamheterna då de ställs inför ett beslut att bevilja eller inte
bevilja ledighet. Därför vore det lämpligt med en enkel och regionövergripande
enhetlig rutin som möjliggör för medarbetarna att ge blod på betald arbetstid med
en angiven maxgräns och om verksamheten så medger.
Regionfullmäktige föreslås bifalla motionen samt ge regionstyrelsen i uppdrag att
utforma riktlinjer för möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i
Region Kronoberg.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Motionens förslag bedöms inte leda till ytterligare kostnader under förutsättning
att verksamheterna inte behöver täcka upp bemanningen med extra personal under
tiden en medarbetare lämnar blod under arbetstid.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Caroline Palmqvist Gabrielsson
HR-direktör

Motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
§ 38 Regionstyrelsens personalutskott

Sida 2 av 2

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

§ 38

Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg inför möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod på
betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt och
underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla medarbetare.
Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att
fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge blod på
arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram
en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsens personalutskott bifaller ordförandes förslag till
beslut och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

 Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg

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

 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 204

Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod på
betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt och
underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla medarbetare.
Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att
fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge blod på
arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram
en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg
 §38 RSPU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Motion om
primärvården

29
19RGK691

Svar på motion
Diarienr: 19RGK691
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-06-25

Regionfullmäktige

Svar på motion – Motion om primärvården

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning
Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan
med allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska
öka inom primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta
läkare kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre
patientbesök på akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens
vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen besvarad.
Svar på motion
Underlag till svaret har inhämtats från verksamhetsområdeschefen för regionens
egendrivna primärvård samt verksamhetschefen för Allmänmedicinskt
Kunskapscentrum, som är ett gemensamt forum för hela länets primärvård oavsett
utförare.
Motionens förslag går i linje med den utveckling som lyfts fram i såväl nationella
utredningar som i regionens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren. Det
handlar om att förstärka och utöka primärvårdens uppdrag samt att skapa bättre
förutsättningar för primärvårdens roll som navet i hälso- och sjukvården. För att
genomföra detta kommer det krävas omfördelning av resurser, men framförallt
förändrade arbetssätt för att möta invånarnas behov av nära vård.
Förändrade arbetssätt vid möten med personer med psykisk ohälsa kallat
integrerad beteendehälsa (IBH) har börjat implementerats. Erfarenheterna visar,
förutom förbättrad vård för patienterna, att arbetsmiljön förbättras och att läkartid
frigörs. Sedan våren 2019 har arbetet med att införa digital triagering och digital
hemmonitorering för grupper med stora vårdbehov intensifierats och ett
pilotprojekt kommer starta i oktober. Erfarenheter från Sverige och andra länder
visar att sådana insatser, förutom ökad trygghet för patienterna, även frigör läkartid
i primärvården samt i akut- och slutenvård.
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Svar på motion
Diarienr: 19RGK691
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-06-25

En annan pågående insats är att en av länets vårdcentraler i projektform prövar ett
nytt arbetssätt för utökad kontinuitet och förbättrad kontakt med hemsjukvården
för de mest sjuka äldre. Efter projekttiden kommer en utvärdering att ske.
Internationell forskning talar entydigt för att listning på läkare leder till ökad
kontinuitet, förbättrad patientsäkerhet och minskade vårdkostnader. Region
Kronoberg har därför påbörjat ett arbete med att möjliggöra listning på läkare i
journalsystemet. Vad som är ett rimligt antal listade patienter per läkare är
beroende av vårdcentralens patientsammansättning. Att för samtliga vårdcentraler
definiera en exakt siffra för ett listningstak är därför inte medicinskt motiverat.
De medicinska professionernas kompetens och invånarnas möjlighet till
kontinuitet är en hörnsten i den nya nära vården. För att skapa förutsättningar för
detta kommer Region Kronoberg, utöver ovanstående insatser, även utveckla
modeller för att på ett ännu bättre sätt dra nytta av den kompetens som finns hos
primärvårdens samtliga professioner. Kompetensutveckling av hög kvalitet erbjuds
idag till samtliga av primärvårdens professioner via bland annat Allmänmedicinskt
Kunskapscentrum (AMK).
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En bred satsning gällande fler läkartjänster är i nuläget inte aktuellt. Kostnaden per
läkartjänst är cirka 1,6 mkr/år.
Pilotprojekt kan genomföras inom befintlig budget.
När det gäller de regiondrivna vårdcentralerna skulle kommande statsbidrag
eventuellt kunna användas för en förstärkt finansiering.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion om primärvården
§ 87/19 Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokollsutdrag
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2019-06-20

§ 87

Svar på motion om primärvården
(19RGK691)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan med
allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska öka inom
primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta läkare
kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre patientbesök på
akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Yrkanden

Robert Olesen (S) yrkar att motionen anses besvarad.
Beslutsgång

Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller Olesens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Motion om
primärvården

Primärvården är den viktigaste och största vårdgivaren för kronobergarna och
därmed värd att satsa extra på. Det är dessutom så att om primärvården fungerar
bra undviks många besök på akuten och även inom specialistvården. För att få
en välfungerande primärvård krävs kompetenta läkare med en rimlig
arbetssituation så att man vill stanna kvar och därmed får patienterna kontinuitet
i vården, vilket är oerhört efterfrågat. När läkarna stannar kvar på sin
vårdcentral minskar också behovet av hyrläkare, vilket är en besparing i sig.
Det finns många olika sätt att förbättra primärvården och läkarnas
arbetssituation till exempel att erbjuda läkaren ett listtak på 1000 patienter för
hur många patienter man ska ha och att erbjuda gedigen kompetensutveckling.
Vi yrkar därför att
-

Region Kronoberg, i samverkan med allmänläkare, arbetar fram ett
förslag på hur vi ska öka kontinuitet och kompetens inom primärvården
och prövar metoden på en vårdcentral, gärna på en central med hög
personalomsättning.

Ljungby den 13/3 2019

Kerstin Wiréhn

Regiongruppen Vänsterpartiet

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 205

Svar på motion – Motion om primärvården
(19RGK691)
Beslut

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

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan med
allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska öka inom
primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta läkare
kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre patientbesök på
akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 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.
Beslutsunderlag

 Svar på motion om primärvården
 §87 HSN Svar på motion om primärvården
 Motion om primärvården

Paragrafen är justerad

