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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

Kallelse

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
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 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
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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

Månadsrapport maj och juli
2019 för Region Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK64
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-08-19

Regionstyrelsen

Förenklat månadssammandrag maj och juli 2019 Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner förenklat månadssammandrag maj och juli 2019 för
Region Kronoberg.

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 juni-resultatet 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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förenklat månadssammandrag juli 2019 Region Kronoberg

Sida 1 av 1

JULI 2019

1

Region Kronoberg
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.

Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – juli 2019.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Utfall
jan-jul
2019

Budget
jan-jul
2019

Avvikelse

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

-2 571

-2 433

-138

-4 197

-4 297

-100

-187

-191

4

-329

-329

0

Regional
utvecklingsnämnd

-35

-40

5

-70

-70

0

Kulturnämnd

-36

-37

0

-63

-63

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-7

-7

0

-12

-12

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-646

-650

3

-1 118

-1 119

-2

Regionstyrelsen

-272

-351

80

-506

-431

75

Verksamhetens
nettokostnad**

-3 755

-3 708

-47

-6 295

-6 322

-27

2 933

2 944

-11

5 004

4 985

-19

Statsbidrag

810

828

-18

1 408

1 375

-34

Verksamhetens
resultat

-11

65

-76

117

38

-79

Finansnetto

106

-19

126

-33

-38

-5

95

45

50

84

0

-84

84

0

-84

Trafiknämnd

Skatteintäkter

Redovisat resultat
Balanskravsjustering
vinst/förl värdepapper*
Övriga balanskravs
justeringar
Balanskravsresultat

-115

-115

8

8

-12

45

-57

* vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper samt tidigare års
värdereglering för sålda värdepapper
** En

felaktig budgetperiodisering påverkar Hälso- och sjukvårdens avvikelse positivt med ca 2 mnkr.
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Resultatuppföljning för perioden januari - juli 2019
(mnkr)

Utfall
jan-jul
2019

Budget
jan-jul
2019

Avvikelse

Utfall
jan-jul
2018

Förändring
utfall %

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

Intäkter
Avgifter

377

367

10

387

-2,6%

640

662

22

Sålda tjänster

316

309

7

288

9,7%

519

532

14

Övriga intäkter

268

207

61

275

-2,5%

358

391

33

Summa intäkter

962

883

79

950

1,2%

1 517

1 585

68

-2 391

-2 430

39

-2 271

5,3%

-4 104

-4 002

101

Hyrpersonal

-113

-16

-97

-87

30,7%

-28

-166

-138

Köpt vård

-357

-313

-43

-305

17,1%

-517

-565

-47

Offentligt finansierad
privat vård

-167

-172

6

-161

3,3%

-295

-297

-2

Trafik

-455

-447

-8

-466

-2,3%

-779

-800

-21

Läkemedel

-431

-412

-19

-406

6,2%

-707

-719

-12

Övriga kostnader

-672

-667

-5

-643

4,5%

-1 146

-1 123

23

-4 585

-4 458

-127

-4 338

5,7%

-7 576

-7 671

-95

-132

-134

2

-125

5,0%

-236

-236

0

-3 755

-3 708

-47

-3 513

6,9%

-6 295

-6 322

-27

2 933

2 944

-11

2 836

3,4%

5 004

4 985

-19

Statsbidrag

810

828

-18

780

3,8%

1 408

1 375

-34

Verksamhetens
resultat

-11

65

-76

103

117

38

-79

Finansnetto

106

-19

126

28

-33

-38

-5

95

45

50

131

84

0

-84

84

0

-84

Kostnader
Personalkostnad

Summa kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad**
Skatteintäkter

Redovisat resultat
Balanskravsjustering
vinst/förl värdepapper*
Övriga balanskravs
justeringar
Balanskravsresultat

-115

-115

8

8

-12

45

-57

131

0

* vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper samt tidigare års
värdereglering för sålda värdepapper
**

En felaktig budgetperiodisering påverkar Hälso- och sjukvårdens avvikelse positivt med ca 2 mnkr.
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Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom juli-19
25 000

Kostnad hyrpersonal (tkr)

juli-19
17 125

20 000
15 000

juli-17
16 622

10 000

juli-18
11 263

5 000

Juli-19

April-19

Januari-19

Oktober-18

Juli-18

April-18

Januari-18

Oktober-17

Juli-17

April-17

Januari-17

Oktober-16

Juli-16

April-16

Januari-16

Juli-15

Oktober-15

April-15

Januari-15

Juli-14

Oktober-14

April-14

Januari-14

-

Diagrammet visar den månatliga kostnaden för hyrpersonal fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse
som hyroberoende, och framåt.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal de sju första månaderna 2019 till 113 mnkr att jämföra med 87
mnkr för samma period 2018, en ökning med 30,7 procent.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 6,9 procent under perioden januari-juli 2019 jämfört med motsvarande
period 2018.
Regionens skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag har ökat med 3,5 procent.

Sjukfrånvaro* (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2019

Region Kronoberg totalt

JANUARI – JULI 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,0

5,6

2,8

5,4

6,0

3,4

* När det gäller innevarande år/månads- sjukfrånvaro är inte den sista månaden komplett, sjukfrånvaro som uppkommer efter

lönebryt, ej beviljad sjukfrånvaro samt eventuella rättningar saknas.
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Tillgänglighetsstatistik
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård*

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

Behandling inom specialiserad vård *

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

Övrigt


Ny skatteprognos från SKL den 22 augusti.



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Region Kronoberg
Verksamhetens resultat försämras med 18 mnkr jämfört med aprilresultatet och uppgår efter maj
ackumulerat till - 22 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 68 mnkr i förhållande till budget.
Verksamhetens nettokostnad är 45 mnkr högre än budgeterat och därtill kommer att skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal utjämning tillsammans är 23 mnkr lägre än budgeterat för perioden.
Finansnettot ger ett överskott på 61 mnkr, inklusive 71 mnkr i orealiserade vinster på värdepapper. Detta
ger ett redovisat resultat på 39 mnkr och ett balanskravsresultat på - 23

Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – maj 2019.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Utfall
jan-maj
2019

Budget
jan-maj
2019

Avvikelse

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

-1 916

-1 806

-110

-4 195

-4 295

-100

-134

-135

1

-329

-329

0

Regional
utvecklingsnämnd

-28

-30

2

-70

-70

0

Kulturnämnd

-26

-26

0

-63

-63

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-5

-6

0

-12

-12

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-462

-465

3

-1 118

-1 119

-2

Regionstyrelsen

-245

-304

59

-509

-434

75

Verksamhetens
nettokostnad

-2 818

-2 773

-45

-6 295

-6 322

-27

2 192

2 200

-8

5 004

4 985

-19

Statsbidrag

604

619

-15

1 408

1 375

-34

Verksamhetens
resultat

-22

47

-68

117

38

-79

Finansnetto

61

-14

74

-33

-38

-5

Redovisat resultat

39

33

6

84

0

-84

84

0

-84

Trafiknämnd

Skatteintäkter

Balanskravsjustering
vinst/förl värdepapper*

-63

-63

Övriga balanskravs
justeringar
Balanskravsresultat

-23

33

-56

* vid balanskravs-utredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper samt tidigare års
värdereglering för sålda värdepapper
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Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvården redovisar efter maj 2019 ett ackumulerat resultat på -110 mnkr jämfört med budget.
Resultatet innebär en ytterligare försämring med -30 mnkr jämfört med aprilresultatet och förklaras främst
av fortsatt höga kostnader för läkemedel samtidigt som även månadskostnaden för hyrpersonal ökar.
Kostnaden för köpt högspecialiserad vård sjunker men motverkas av ökningar för fritt vårdsökande och
akut köpt länssjukvård. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,8.
Helårsprognos inklusive åtgärder lämnades i delårsrapport mars med -100 mnkr. Prognosen inkluderade
då effekt av ospecificerade åtgärder med 36 mnkr som nu utökats till 50 mnkr till följd av att primärvården
och sjukhusvården reviderar ner förväntad effekt av åtgärder. Psykiatrin prognostiserar effekt av åtgärder
från juni och framåt. Merparten av de åtgärder verksamhetsområdena vidtar får effekt först under
sommaren/hösten. Det faktum att åtgärderna inte får avsedda effekter plus de tunga resultaten för april
och maj kommer med stor sannolikhet att medföra en nedrevidering av årsprognosen.
Tabell: Genomförda och planerade åtgärder inom HSN för att sänka kostnader
Verksamhetsområde/motsv (tkr)

Resultat Effekt av Åtgärder
maj

åtg maj

prognos

Primärvårds- och rehab
varav vårdval
varav rehab + övr
Psykiatri
Rättspsykiatri
Tandvård
Sjukhusvård

-7 249
-11 629
4 380
-12 990
1 741
1 642
-82 200

3 150
250
2 900
0

3 068

14 942

Summa verksamhetsområden

-99 057

6 218

39 532

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Ej specificerade åtgärder

-14 172

1 970
0

4 000
50 400

8 188

93 932

Projekt
Resultat HS totalt inkl projekt

11 600
3 600
8 000
12 990

2 853
-110 375

Verksamhetsområdena, inkl. hälso- och sjukvårdsgemensamt, redovisar effekter av åtgärder efter maj
motsvarande 8,2 mnkr. Exempel på åtgärder är ökad kvalitet i registrering inom primärvård vilket väntas
förbättra intäktssidan, strikt budgetdisciplin avseende personal, förbrukningsinventarier och leasingbilar
samt vakanshållande av tjänster inom rehabverksamheten. Sjukhusvården vidtar åtgärder för att sänka
övertidskostnader och en förbättrad operationsprocess ska leda till minskade kostnader för köpt vård
inom vårdgarantin. Byte av läkemedel till billigare alternativ och upphandling av textilmaterial kommer att
ge effekt. Inom psykiatrin kommer hyrpersonal att fasas ut i snabbare takt med hjälp av förändrade
arbetssätt. Under hälso- och sjukvårdsgemensamma kostnadsställen förväntas effekt av åtgärder uppnås
avseende sänkta kostnader för tvätt av personalkläder, förbrukningsinventarier och konsultutredningar.
Primärvården och sjukhusvården reviderar ner sina prognoser med 6,4 respektive 8 mnkr avseende
förväntad effekt av åtgärder. För vårdvalsenheterna är det en generell sänkning, medan sjukhusvården
framför allt reviderar prognoserna avseende sänkta kostnader för sjukresor och köpt vård inom
vårdgarantin. Konsekvensen blir att den ospecificerade posten, som tidigare var 36 mnkr, utökas till 50,4
mnkr. Psykiatrins resultat försämras ytterligare i maj. Man vidhåller emellertid ett prognostiserat nollresultat.
Trafiknämnden
För perioden redovisar trafiken ett resultat som är 1 mnkr bättre än budget. Krösatågs resultat är 1 mnkr
bättre än budget, vilket främst förklaras av slutreglering avseende punktlighet, incitament och index för
2018 (fr.o.m. 2019 redovisas Krösatågstrafiken som ett gemensamt tågsystem). Störst underskott jämfört
med budget redovisar Regiontrafik buss som ligger 2 mnkr under budget till följd av såväl lägre intäkter
som högre kostnader än budget. Årsprognosen för 2019 är ett totalt resultat i enlighet med budget.
Årsprognosen revideras i samband med delårsrapporten i augusti.
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Självfinansieringsgraden för perioden uppgick till 54,6 % att jämföra med 54,4 % för motsvarande period
2018. Helårsprognosen är 53,0 %.
Regional utvecklingsnämnd
Regional utveckling redovisar efter maj ett ackumulerat resultat som är 2 mnkr bättre än budget.
Verksamheten går enligt plan. Resultatet visar endast små differenser på varje avdelning. Avvikelserna
beror till största del på att kostnader inte upparbetats alternativt på vissa personalförändringar.
Kulturnämnd
Verksamheten löper enligt plan. Fokus har lagts på konstinventeringen
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Verksamheten löper enligt plan. Ekhagen är i en uppstartsfas och har inte full beläggning så därför har
intäkterna inte uppnått budget. Internatet fylls inte och det påverkar även restaurangen när det inte bor
elever på skolan.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt tandvårdsstöd.
För perioden visar enheten totalt ett resultat som är 3 mnkr bättre än budget.
Det redovisade överskottet beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att antalet
kronobergare per sista maj är färre än prognosticerat vilket medför att Hälso och sjukvårdspengen ger ett
överskott. Vidare är besöksersättningarna (främst för hembesök) lägre än budgeterat. I nuläget ligger också
ett överskott för utvecklingsarbeten men det mesta av det överskottet kommer att förbrukas under året.
Kostnaden för bidrag till ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet negativt. Överskott uppkommer också
p.g.a. att produktionen inom Vårdval Hud fortsatt är lägre än budgeterat.
Under 2019 omfattas även 23-åringarna av fri tandvård. Denna årskull har inte budgetkompenserats alls.
Detta tillsammans med att 20 till 22-åringarna, som omfattas sedan tidigare, inte har kompenserats fullt ut
medför att barntandvården redovisar underskott.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt, FoUU (Forskning, utveckling och
utbildning) samt Förtroendemannaorganisationen. För perioden redovisar Regionstyrelsen totalt ett
överskott på 59 mnkr. Överskottet förklaras främst av ännu ej utfördelade tillskott i budget 2019, högre
statsbidrag än budgeterat samt att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt. I maj har
balanserade kostnader avseende generalplanen för Centrallasarettet i Växjö (CLV) och den tidigare
planerade byggnationen av hus L på CLV kostnadsförts med 9 mnkr med anledning av att
regionfullmäktige fattat inriktningsbeslut om att istället bygga ett nytt sjukhus som ersätter CLV.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat till följd av en försämrad
skatteprognos, främst beroende på lägre prognos för slutavräkning på 2019 års skatteintäkter. Utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är också lägre än budgeterat, vilket förklaras av ett sämre
utfall avseende inkomstutjämningsbidraget och regleringsavgiften samt att bidraget för
läkemedelsförmånen är lägre till följd av högre återbäring till staten för läkemedelsrabatter.

4

Finansnettot ger ett överskott i förhållande till budget vilket främst förklaras av orealiserade vinster på
värdepapper i finansförvaltningen. Börsen har utvecklats starkt under årets fem inledande månader, även
om den backat något under maj, vilket medfört att värdet på aktierna i pensionsförvaltningen ökat. Ny
redovisningslagstiftning innebär att värdepapper i finansförvaltningen fr.o.m. 2019 som huvudregel
redovisas till marknadsvärde (tidigare har värdepapper redovisats till det lägsta av anskaffnings och
återanskaffningsvärde).
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Resultatuppföljning för perioden januari - maj 2019
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2019

Budget
jan-maj
2019

Avvikelse

Utfall
jan-maj
2018

Förändring
utfall %

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

Intäkter
Avgifter

295

286

10

296

-0,1%

640

662

22

Sålda tjänster

220

218

2

201

9,4%

509

522

14

Övriga intäkter

192

154

37

196

-2,0%

358

391

33

Summa intäkter

707

659

49

692

2,1%

1 507

1 575

68

-1 832

-1 868

36

-1 734

5,6%

-4 106

-4 005

101

-83

-12

-71

-63

31,6%

-28

-166

-138

Köpt vård

-248

-221

-27

-209

18,9%

-507

-554

-47

Offentligt finansierad
privat vård

-122

-123

2

-117

4,0%

-295

-297

-2

Trafik

-347

-338

-9

-348

-0,5%

-779

-800

-21

Läkemedel

-308

-294

-14

-297

4,0%

-706

-718

-12

Övriga kostnader

-492

-479

-13

-460

7,1%

-1 144

-1 121

23

-3 431

-3 336

-96

-3 227

6,3%

-7 566

-7 661

-95

-94

-95

2

-88

6,3%

-236

-236

0

-2 818

-2 773

-45

-2 623

7,4%

-6 295

-6 322

-27

2 192

2 200

-8

2 105

4,1%

5 004

4 985

-19

Statsbidrag

604

619

-15

579

4,4%

1 408

1 375

-34

Verksamhetens
resultat

-22

47

-68

61

117

38

-79

Finansnetto

61

-14

74

17

-33

-38

-5

Redovisat resultat

39

33

6

78

84

0

-84

84

0

-84

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

Summa kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter

Balanskravsjustering
vinst/förl värdepapper*

-63

-63

Övriga balanskravs
justeringar
Balanskravsresultat

-23

33

-56

78

0

* vid balanskravs-utredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper samt tidigare års
värdereglering för sålda värdepapper

Verksamhetens resultat för perioden januari t.o.m. maj är - 22 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 68
mnkr i förhållande till budget.

Intäkter
Intäkterna har ökat med 15 mnkr eller 2,1 % jämfört med samma period föregående år.
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Tabell: Övriga intäkter för perioden januari –maj 2019
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2019

Budget
jan-maj
2019

Avvikelse

Utfall
jan-maj
2018

Försäljning övriga medicinska tjänster

19

27

-8

18

Försäljning övriga tjänster

18

22

-4

17

Specialdestinerade statsbidrag

86

54

32

95

8

11

-3

12

6-% ersättning vid upphandling*

14

9

6

13

Övriga bidrag och ersättningar

30

21

9

25

Övrigt

16

11

5

16

192

154

37

196

Ersättning asylsökande

Totalt övriga intäkter

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

Övriga intäkter visar ett överskott på 37 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 13 mnkr per februari. De kostnader bidragen ska täcka
budgeteras inte heller varför budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen för
statsbidrag förklaras också till stor del av att utfallet avseende professionsmiljarden är 8 mnkr högre än
budgeterat samt att utfallet avseende patientmiljarden och sjukskrivningsmiljarden är vardera 6 mnkr
högre än budgeterat. Totalt har dock statsbidragen minskat med 9 mnkr jämfört med samma period 2018.

Kostnader
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett ackumulerat överskott på 36 mnkr till följd av vakanser
och frånvaro. Kostnaderna för OB-tillägg har ökat med 17 mnkr jämfört med motsvarande period
föregående år vilket främst förklaras av genomförd OB-satsning. Kostnaderna för sjuklön minskar med 3
mnkr medans kostnaderna för övertid ökar med 1 mnkr. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat
med 98 mnkr eller 5,6 procent jämfört med motsvarande period 2018. Närvarotiden ökar motsvarande
110 tjänster.
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har arbetet
med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut hyrpersonal
genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal. Samtidigt är det
tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i resultaträkningen.
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Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom maj-19
25 000

Kostnad hyrpersonal (tkr)

Maj-17
18 400

20 000

Maj-19
18 575
Maj-18
13 873

15 000
10 000
5 000

April-19

Januari-19

Oktober-18

Juli-18

April-18

Januari-18

Juli-17

Oktober-17

April-17

Januari-17

Oktober-16

Juli-16

April-16

Januari-16

Oktober-15

Juli-15

April-15

Januari-15

Juli-14

Oktober-14

April-14

Januari-14

-

Diagrammet visar den månatliga kostnaden för hyrpersonal fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse
som hyroberoende, och framåt. I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal
sjönk markant jämfört med föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Trenden med
minskande kostnader för hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av 2018. Därefter har
kostnaden för hyrpersonal ånyo visat en stigande trend.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal de fem första månaderna 2019 till 83 mnkr att jämföra med 63
mnkr för samma period 2018, en ökning med 31,6 %. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår
till ca 50 mnkr. Kostnadsandelen hyrpersonal av egen personal uppgår till 5,7 % inom hälso- och
sjukvården, att jämföra med målet för oberoende som ligger på 2 %. Antal hyrläkare ökar från ca 34 till 41
stycken och sjuksköterskor från 27 till 44. BUP har även 4 hyrpsykologer.
Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per verksamhetsområde och yrkeskategori inom hälso- och
sjukvården framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per verksamhetsområde och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-maj 2019 och jan-maj
2018 (tkr).
(Tkr)

Ackumulerat jan-maj 2019 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvård och Rehab
Psykiatrivård
Rättspsykiatrin
Folktandvård
Sjukhusvård
SUMMA

Ackumulerat jan -maj 2018 (tkr)

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

Differens 2019 jmf 2018 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

26 858

550

0

27 408

23 409

0

0

23 409

3 449

550

0

6 687

4 340

4 252

15 279

7 418

1 287

2 887

11 591

-731

3 053

1 365

3 999
3 687

0

8

80

88

690

467

112

1 269

-690

-459

-32

-1 181

0

0

1 124

1 124

0

0

1 042

1 042

0

0

82

82

19 115

18 941

640

38 696

13 338

11 746

369

25 453

5 777

7 195

271

13 243

52 660

23 839

6 096

82 595

44 854

13 500

4 410

62 764

7 805

10 339

1 686

19 830
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Kostnad köpt vård
Tabell: Köpt vård för perioden januari – maj 2019
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-maj
2019

-170

Budget
jan-maj
2019

-152

Avvikelse

-17

Utfall
jan-maj
2018

-148

Årsbudget
2019

-365

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

-6,2

-5,8

-18,5

-15,8

-46

-33

-71

-58

-13

-55

-115

-8

-11

4

-6

-27

-248

-221

-27

-209

-507

Kostnaden för köpt vård uppgår till 248 mnkr. Utfallet för köpt vård inkluderar kostnader för
utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med till ett värde
av 17 mnkr. Dessa kostnader, som förklarar en stor del av ökningen jämfört med samma period 2018
för ”Ej högspecialiserad vård – Övrig”, vidarefaktureras till andra regioner.
Kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård jan-maj uppgår till 170 mnkr och innebär en ökning med 22
mnkr jämfört med jan-maj 2018. Utfallet för maj är dock 8 mnkr lägre än i april. Minskningen motverkas i
viss mån av ökade kostnader för fritt vårdsökande och akut länssjukvård.
Köpt vård enligt vårdgarantin ökar något jämfört med 2018. Ökningen redovisas främst inom kirurgi, men
även ortopedi. Glädjande noteras en markant minskning inom öron-, näsa-, halssjukvården. Kostnaden
för fritt vårdsökande fortsätter att öka från 15,8 till 18,5 mnkr i år. Även här noteras en ökning inom
ortopedi och kirurgi. Övriga kliniker redovisar generellt mindre ökningar.
Trafik
Avvikelsen förklaras till största delen av trafikkostnader som Trafiknämnden vidarefakturerar, externt eller
internt.
Kostnad för läkemedel
Kostnadsutvecklingen för läkemedel fortsätter att vara hög med en oförändrad månadskostnad jämfört
med april. Läkemedelskostnaderna ökar ackumulerat med 12 mnkr eller 4,0 % jämfört med samma period
2018. Det ackumulerade utfallet överskrider budget med 14 mnkr. Nya läkemedel inom cancervården,
lungsjukvård samt blodproppsförebyggande och diabetessjukvård står för de största kostnadsökningarna.
Kostnadsökningarna hålls tillbaka av rabatter och patentutgångar.
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Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari – maj 2019
Utfall
jan-maj
2019

(mnkr)

Budget
jan-maj
2019

Avvikelse

Utfall
jan-maj
2018

Årsbudget
2019

-95

-79

-17

-83

-188

Annat material

-43

-38

-5

-38

-91

Övriga anslag

-60

-73

14

-60

-176

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

-60

-67

7

-58

-157

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-46

-49

3

-43

-118

Reparation och underhåll inventarier

-25

-25

0

-24

-60

Telefon, datakommunikation och porto

-13

-11

-1

-12

-27

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-18

-18

0

-17

-44

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

-42

-30

-11

-35

-73

Övrigt,

-92

-89

-3

-89

-211

-492

-479

-13

-460

-1 144

Sjukvårdsart. och medicinskt material

Totalt övriga kostnader

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade/fördelade
anslag under regiongemensamt.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 7,4 procent under perioden januari-maj 2019 jämfört med motsvarande
period 2018. Ökningstakten drivs bl.a. av höga kostnader för köpt vård och hyrpersonal samt en hög
kostnad för pensioner till följd av en stor uppräkning av pensionsskulden i Skandias pensionsprognos per
mars. Genomsnittet i riket för perioden är 5,8 procent. Regionens skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag har ökat med 4,2 procent.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2019 på 4,1 procent. Skatteintäkter, utjämning
och generella statsbidrag prognostiseras öka med 3,6 procent.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge maj
2019

Prognos/
bedömning

Mål 2019

Långsiktigt
mål

-0,8% (-23 mnkr)

0 % (0 mnkr)

1,3% (84 mnkr)

1%

*Årets balanskravsresultat i förhållande till summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag
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Sjukfrånvaro* (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2019

Region Kronoberg totalt

JANUARI – MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,4

6,2

3,0

5,9

6,6

3,8

* När det gäller innevarande år/månads- sjukfrånvaro är inte den sista månaden komplett, sjukfrånvaro som uppkommer efter

lönebryt, ej beviljad sjukfrånvaro samt eventuella rättningar saknas.

Kommentar:

Den totala sjukfrånvaron minskar markant i jämförelse med föregående period och år. Både kvinnornas
och männens sjukfrånvaro minskar tydligt. I dagsläget är prognosen för helår att målet på 5,2 % uppnås.

Tillgänglighetsstatistik
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård*

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

Behandling inom specialiserad vård *

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


Ny skatteprognos från SKL den 22 augusti.



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
JANUARI-MAJ 2019

HELÅR 2019
Resultat

Nettokostnad
Resultatuppföljning
(mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

Regionservice

-5

-2

-3

1

0

-1

Regionstaben

-51

-53

2

-121

-117

4

-146

-201

55

-275

-209

66

-29

-32

3

-75

-71

5

-230

-288

58

-469

-396

73

-412

-417

5

-1 003

-998

5

-8

-9

1

-21

-20

2

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-43

-39

-3

-94

-102

-8

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-462

-465

3

-1 118

-1 119

-2

Förtroendemannaorganisationen

-15

-16

1

-39

-37

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-15

-16

1

-39

-37

2

-708

-769

62

-1 626

-1 553

73

Regiongemensamt
FoUU
Summa
Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad

Regionservice visar ett underskott med -2,7 mnkr efter maj. Avvikelsen förklaras främst av fler anställda
än budgeterat inom IT-verksamheten samt av nya regler för aktivering av byggprojektledare och
lokalutvecklare. Åtgärder för att komma till rätta med underskottet pågår inom regionservice samtliga
verksamheter.
Regionstabens överskott förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 55 mnkr bättre än budget. Överskottet
förklaras främst av ännu ej utfördelade tillskott i budget 2019, högre statsbidrag än budgeterat samt att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt. I maj har balanserade kostnader avseende
generalplanen för Centrallasarettet i Växjö (CLV) och den tidigare planerade byggnationen av hus L på
CLV kostnadsförts med 9 mnkr med anledning av att regionfullmäktige fattat inriktningsbeslut om att
istället bygga ett nytt sjukhus som ersätter CLV.
FoUU:s överskott förklaras främst av att forskningsmedlen inte förbrukats i budgeterad takt.
Vårdval primärvårds överskott beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att antalet
kronobergare är per sista april är färre än prognosticerat vilket medför att Hälso och sjukvårdspengen ger
ett överskott på 1,5 mnkr. Vidare är besöksersättningar (främst för hembesök) lägre än budgeterat och ger
totalt ett överskott 0,9 mnkr. I nuläget ligger ett överskott för utvecklingsarbeten på 2,1 mnkr men det
mesta av det överskottet kommer att förbrukas under året.
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Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet negativt med -2,2 mnkr.
Överskottet för Vårdval hud uppkommer främst p.g.a. att produktionen är lägre än budgeterat och att det
inte utgår något bidrag till ST-läkare. Resultatet påverkas negativt av att utbetald ersättning för patologi
och cytologi överstiger budget med -0,3 mnkr.
Tandvården redovisar ett underskott på -3,3 mnkr. Under 2019 omfattas även 23-åringarna av fri
tandvård. Denna årskull har inte budgetkompenserats alls. Detta tillsammans med att 20 till 22-åringarna,
som omfattas sedan tidigare, inte har kompenserats fullt ut medför att barntandvården redovisar ett
underskott efter maj på -2,8 mnkr. Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på -0,6 mnkr.

Sjukfrånvaro* (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2019

JANUARI – MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

5,7

7,4

3,2

6,5

7,7

4,8

Regionstaben

2,0

2,3

1,4

3,6

4,2

2,4

FOUU Forskning,
utveckling och utbildning

1,5

1,9

0,0

3,2

4,1

0,8

Regionstyrelsen totalt

5,3

6,7

3,0

6,3

7,4

4,3

* När det gäller innevarande år/månads- sjukfrånvaro är inte den sista månaden komplett, sjukfrånvaro som uppkommer efter

lönebryt, ej beviljad sjukfrånvaro samt eventuella rättningar saknas.

Kommentar:

Samtliga verksamheter inom regionstyrelsen har under våren haft lägre sjukfrånvaro än samma period
föregående år.
.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvården redovisar efter maj 2019 ett ackumulerat resultat på -110 mnkr jämfört med budget.
Resultatet innebär en ytterligare försämring med -30 mnkr jämfört med aprilresultatet och förklaras främst
av fortsatt höga kostnader för läkemedel samtidigt som månadskostnaden för hyrpersonal ökar.
Kostnaden för köpt högspecialiserad vård sjunker men motverkas av ökningar för fritt vårdsökande och
akut köpt länssjukvård. Rullande 12-månadersresultatet försämras och uppgår till -147 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,8 % exkl. region- och vårdvalsersättning.
Helårsprognos inklusive åtgärder lämnades i delårsrapport mars med -100 mnkr. Prognosen inkluderade
då effekt av ospecificerade åtgärder med 36 mnkr som nu utökats till 50 mnkr, se avsnitt nedan.
Primärvården och sjukhusvården reviderar ner förväntad effekt av åtgärder. Psykiatrin prognostiserar
effekt av åtgärder från juni och framåt. Merparten av de åtgärder verksamhetsområdena vidtar får effekt
först under sommaren/hösten. Det faktum att åtgärderna inte får avsedda effekter plus de tunga resultaten
för april och maj kommer med stor sannolikhet att medföra en nedrevidering av årsprognosen.

Genomförda och planerade åtgärder
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2019-04-04 beslutat att åtgärder motsvarande 89 mnkr ska vidtas för att
sänka kostnaderna och reducera underskottet jämfört med budget. I samband med delårsrapport mars har
en helårsprognos för 2019 har lämnats med -100 mnkr inklusive full effekt av beslutade åtgärder. Åtgärder
motsvarande 36 mnkr saknade konkret handlingsplan.
Verksamhetsområde/motsv (tkr)

Resultat Effekt av Åtgärder
maj

åtg maj

prognos

Primärvårds- och rehab
varav vårdval
varav rehab + övr
Psykiatri
Rättspsykiatri
Tandvård
Sjukhusvård

-7 249
-11 629
4 380
-12 990
1 741
1 642
-82 200

3 150
250
2 900
0

3 068

14 942

Summa verksamhetsområden

-99 057

6 218

39 532

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Ej specificerade åtgärder

-14 172

1 970
0

4 000
50 400

8 188

93 932

Projekt
Resultat HS totalt inkl projekt

11 600
3 600
8 000
12 990

2 853
-110 375

Verksamhetsområdena inkl. hälso- och sjukvårdsgemensamt redovisar effekter av åtgärder efter maj
motsvarande 8,2 mnkr. Exempel på åtgärder är ökad kvalitet i registrering inom primärvård vilket väntas
förbättra intäktssidan, strikt budgetdisciplin avseende personal, förbrukningsinventarier och leasingbilar
samt vakanshållande av tjänster inom rehabverksamheten. Sjukhusvården vidtar åtgärder för att sänka
övertidskostnader och en förbättrad operationsprocess ska leda till minskade kostnader för köpt vård
inom vårdgarantin. Byte av läkemedel till billigare alternativ och upphandling av textilmaterial kommer att
ge effekt. Inom psykiatrin kommer hyrpersonal att fasas ut i snabbare takt med hjälp av förändrade
arbetssätt. Under hälso- och sjukvårdsgemensamma kostnadsställen förväntas effekt av åtgärder uppnås
avseende sänkta kostnader för tvätt av personalkläder, förbrukningsinventarier och konsultutredningar.
Primärvården och sjukhusvården reviderar ner sina prognoser med 6,4 respektive 8 mnkr avseende
förväntad effekt av åtgärder. För vårdvalsenheterna är det en generell sänkning, medan sjukhusvården
framför allt reviderar prognoserna avseende sänkta kostnader för sjukresor och köpt vård inom
vårdgarantin. Konsekvensen blir att den ospecificerade posten, som tidigare var 36 mnkr, nu måste utökas
till 50,4 mnkr. De förväntade effekterna på sammanlagt 8 mnkr av vakanshållningar plus övriga åtgärder
inom anslagsfinansierade/rehabverksamheterna kvarstår. Psykiatrins resultat försämras ytterligare i maj.
Man vidhåller emellertid ett prognostiserat noll-resultat, innebärande att åtgärder motsvarande 13 mnkr
måste få effekt under sommaren/hösten.
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Hälso- och sjukvårdens möjlighet att kortsiktigt under rådande omständigheter nå en ekonomi i balans
måste betraktas som små utan att strukturella förändringar av utbudspunkter görs. Långsiktigt arbete med
digitalisering, kompetensförsörjning, patientsäkerhet, hälsofrämjande och folkhälsoarbete samt
kvalitetsförbättringar kommer dock att ge framgång. Till detta kommer arbetet med utveckling av den nya
nära vården. Sett ur ett såväl ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är
personalsituationen den avgörande framgångsfaktorn.

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2019
Diff

jan-maj

Budget

Diff

Årsutfall

Prognos

20182)

2019
(mars)
inkl åtg

Intäkter
Patientavgifter

14,9

13,9

1,0

73,5

68,5

5,0

158,7

7,5

Såld vård inkl tandvård1)

63,2

62,9

0,3

309,9

309,8

0,1

720,0

9,9

Regionersättning

363,6

363,6

0,0

1 788,7

1 788,7

0,0

4 023,9

0,0

Övriga intäkter

117,6

109,2

8,4

572,9

546,8

26,2

1 386,2

31,3

Summa intäkter

559,4

549,6

9,7

2 745,1

2 713,8

31,3

6 288,9

48,8

-295,4

-300,6

5,2

-1 433,8

-1 466,1

32,2

-3 134,3

79,0

-18,4

-2,3

-16,1

-81,8

-11,4

-70,3

-157,8

-138,0

Summa bemanning

-313,8

-302,8

-10,9

-1 515,6

-1 477,5

-38,1

-3 292,1

-58,9

Köpt utomlänsvård

-63,5

-56,3

-7,2

-321,9

-282,5

-39,4

-708,6

-43,6

Läkemedel

-59,9

-54,3

-5,7

-284,3

-271,2

-13,1

-658,1

-11,7

Medicinsk service

-27,2

-24,0

-3,1

-135,8

-120,2

-15,6

-314,4

-30,2

Medicinskt och övr material

-28,0

-21,9

-6,1

-132,7

-109,8

-23,0

-284,2

-31,8

Övriga kostnader3)

-93,6

-85,7

-7,9

-443,4

-427,2

-16,2

-1 012,8

22,4

-7,7

-7,9

0,2

-38,3

-38,9

0,6

-89,0

0,0

-593,6

-553,0

-40,6

-2 872,0

-2 727,3

-144,7

-6 359,2

-153,7

0,6

0,0

0,6

2,8

0,0

2,9

8,5

5,0

-33,6

-3,4

-30,3

-124,1

-13,5

-110,6

-61,8

-100,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

0,4

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,3

-0,5

0,2

-1,6

0,0

-33,7

-3,4

-30,3

-124,2

-13,9

-110,4

-63,0

-100,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

1)

Avskrivningar och internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

Not 1: Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med
privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter maj uppgår intäkter och kostnader till 17 mnkr.
Not 2: Resultat 2018 justerat för omorganisation
Not 3: Prognos för Övriga kostnader inkluderar ej specificerade åtgärder med 36 mnkr.

Kommentar till resultaträkningen:
Intäktssidan ger ett överskott på 31,3 mnkr jämfört med budget. Patientavgifterna inom tandvård och
öppenvård ökar jämfört med maj 2018 och ger ett överskott jämfört med budget. Den sålda vården slutar
något över budget. Inom sjukhusvården ökar intäkterna jämfört med 2018, men förmår inte täcka
budgeterad prisuppräkning. Störst ökningar redovisas för onkologkliniken, men glädjande också för
barnkliniken och hudklinikens vårdvalsersättning. Abonnemangsintäkter för rättspsykiatri och onkologi
sjunker jämfört med samma period föregående år, vilket innebär att södra sjukvårdsregionen köper mer av
dessa kliniker. Övriga intäkter ger en positiv avvikelse mot budget för ersättningar inom vårdval, ersättning
vid upphandling, specialdestinerade statsbidrag (patientmiljarden), såld medicinsk service och intern
handel.
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Bemanningskostnaderna redovisar ackumulerat en negativ avvikelse jämfört med budget med -38,1
mnkr. Under maj ökar underskottet med -10,9 mnkr.

De egna personalkostnaderna faller ut med ett överskott jämfört med budget, främst beroende på
vakanser och frånvaro. Närvarotiden ökar med 2,2 % eller motsvarande 84 tjänster. Störst ökningar av
närvarotid redovisas för kvinnokliniken och barn- och ungdomskliniken. Uppdelat på personalkategori
redovisas de största ökningarna för ST-läkare och undersköterskor. Kostnader för ob-ersättning ökar med
16 mnkr inkl. infört tillägg och övertidskostnaderna med 2 mnkr eller 7 %. Uttryckt i volym ökar
övertiden med 8 %. Kostnad för sjuklön redovisar en minskning inom samtliga verksamhetsområden med
totalt 2 mnkr eller 12 %. Störst minskning redovisas inom tandvård med hela 32 %. Den relativa
sjukfrånvaron minskar från 6,0 till 5,6 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaden för hyrpersonal ligger nära den nivå som redovisades under inledningen av 2017. Under 2018
har verksamheten signalerat en alltmer ansträngd situation som sedan fortsatt under 2019. Jämfört med
maj 2018 ökar kostnaderna med 19 mnkr och uppgår ackumulerat till 82 mnkr. Ökningen fördelas med
9,2 mnkr hyrläkare/psykologer och 9,5 mnkr sjuksköterskor. Ökningen av läkare/psykologer ligger dels
inom primärvård men framför allt inom medicinkliniken Växjö. Kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar
med 70 % jämfört med maj 2018. Även här redovisas de största ökningarna sjukhusvården.
Kostnadsandelen hyrpersonal av egen personal uppgår till 5,7 %, att jämföra med målet för oberoende
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som ligger på 2 %. Antal hyrläkare ökar från ca 34 till 41 stycken och sjuksköterskor från 27 till 44. BUP
har även 4 hyrpsykologer. Merkostnaden för hyrpersonal uppgår till ca 49 mnkr.
Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 322 mnkr. Kostnaden inkluderar utomlänspatienter
som söker vård på Region Kronobergs avtal med 17 mnkr. Budget för köpt/såld vård har justerats med
motsvarande. I diagrammet nedan har den kostnaden exkluderats, eftersom vården inte avser
kronobergare.

Som framgår av diagrammet sjunker kostnaden i maj jämfört med april som var extremt högt.
Kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård jan-maj uppgår till 170 mnkr och innebär en ökning med 22
mnkr jämfört med jan-maj 2018. Den största ökningen låg i aprilutfallet och minskningen i maj uppgår till
7 mnkr. Minskningen motverkas i viss mån av ökade kostnader för fritt vårdsökande och akut
länssjukvård med knappt 2 mnkr. Internt köpt rättspsykiatrisk vård minskar med 1 mnkr jämfört med
föregående år. Antal kronobergare inom rättspsykiatrisk uppgår till 25, varav två finansieras av
Migrationsverket.
Köpt vård enligt vårdgarantin ökar något jämfört med 2018. Ökningen redovisas främst inom kirurgi, men
även ortopedi. Glädjande noteras en markant minskning inom öron-, näsa-, halssjukvården. Kostnaden
för fritt vårdsökande fortsätter att öka från 15,8 till 18,5 mnkr i år. Även här noteras en ökning inom
ortopedi och kirurgi. Övriga kliniker redovisar generellt mindre ökningar. Det totala antalet utfärdade
remisser jan-maj minskar från 2405 till 2286 i år. Flest remisser redovisas inom thoraxkirurgi, ortopedi och
ögonsjukvård.
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Läkemedelskostnaderna ökar med 10 mnkr eller 3,6 % jämfört med samma period 2018.
Kostnadsutvecklingen för läkemedel fortsätter att vara hög med en oförändrad månadskostnad jämfört
med april. Det ackumulerade utfallet överskrider budget med 13,1 mnkr. Förmånskostnaderna ökar med
10 % och antalet recept med 1,7 %. Nya läkemedel inom cancervården, lungsjukvård samt
blodproppsförebyggande och diabetessjukvård står för de största kostnadsökningarna.
Kostnadsökningarna hålls tillbaka av rabatter och patentutgångar. Rabatterna uppgår till 33 mnkr, vilket är
en ökning med nästan 10 mnkr.
Kostnaderna för medicinsk service ökar främst avseende mikrobiologi, klinisk kemi och externt köpta
analyser. Efter maj uppgår underskottet till -15,6 mnkr.
Utfallet för medicinskt och övrigt material överskrider budget med -23 mnkr och avser framför allt
insulinpumpar, operations- och laboratoriematerial. Här återfinns även ett ofinansierat utrymme under
hälso- och sjukvårdsgemensamt med -5 mnkr.
Övriga kostnader redovisar ett underskott med -16,2 mnkr och utgörs av sjukresor, IT-kostnader,
tolktjänster och förbrukningsinventarier. Sjukhusvårdens maj-resultat belastas även av utbetalda
kostbidrag med 1,8 mnkr. En intern korrigering av OH-pålägg för rättspsykiatrin har gjorts för jan-maj
med 2 mnkr, motsvarande belopp finns på intäktssidan.

Resultatuppföljning per verksamhetsområde
Verksamhetsområde/motsv (tkr)

Primärvård- och rehab

Maj ack
2019

Maj ack
20181)

Resultat
20181)

Rullande
12-mån

Prognos
2019 inkl
åtgärder
(mars)

-7 249

-7 614

-7 733

-12 619

-10 500

-11 629

-7 480

-15 347

-24 747

-18 500

4 380

-134

7 613

12 127

8 000

-12 990

-1 999

-5 425

-16 475

0

3 395

7 276

18 279

14 398

-15 413

-8 222

-21 844

-29 033

Rättspsykiatri

1 741

-956

-902

-1 173

-5 000

Tandvård

1 642

-1 655

611

3 908

1 000

-82 200

-40 878

-113 039

-154 348

-136 700

-99 057

-53 103

-126 488

-180 707

-151 200

-14 172

17 481

54 896

23 241

46 200

2 853

1 382

8 805

10 105

5 000

-110 375

-34 240

-62 788

-147 361

-100 000

varav vårdval
varav rehab + övrigt
Psykiatri
varav vuxenpsykiatri
varav barn- och ungdomspsykiatri

Sjukhusvård
Summa verksamhetsområden
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Projekt
Resultat

2)

Not: 1) 2018 har justerats för organisationsförändringar
2) Prognos inkl. ej specificerade åtgärder med 36 mnkr

En analys på kliniknivå visar att ett fåtal verksamheter står för största andelen av underskottet. För de fem
kliniker som efter maj har de största ackumulerade underskotten utgör dessa totalt ca -64 mnkr. En
gemensam nämnare är bemanningssvårigheter med höga kostnader för hyrpersonal samt tillkommande
kostnader för läkemedel och köpt/såld vård. Till detta kommer enheter där kostnad för dyra vårdtillfällen
inom den köpta vården och akut vård till asylsökande regleras samt täckning av finansieringsbrist i
verksamheten 2018.
Kommentar från respektive verksamhetsområde:

Primärvård och rehab redovisar även efter maj ett negativt resultat som till ca en tredjedel kompenseras
av ett positivt resultat för anslagsenheterna. Främsta anledningen till vårdvalsenheternas minusresultat är
läkarbemanningskostnaderna t f a den fortsatt höga vakansgraden men även lägre vårdvalsersättningar i
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spåren av nu införd ny ekonomisk fördelningsmodell med högre ACG-andel samt högre
allmänläkemedelskostnader t f a dyrare diabetesläkemedel. Främsta orsaken till plusresultatet för anslag är
vakanshållande i Rehab-verksamheterna enligt uppdrag men även högre intäkter för nationella samtal på
1177 vårdguiden på telefon samt så här långt lägre kostnader för köpt vård.
Planerade och genomförda åtgärder
Åtgärder inom vårdvalsenheter (tkr)
Högre vårdvalsersättningar:
ACG/listning:
Täckningsgrad:
Kvalitetsersättningar:
Tolkersättningar:
Delsumma intäkter
Övriga personalkostn
Lägre medicinsk service
Lägre allmänläkemedel
Lägre förbrukningsinvent.
Lägre IT-utrustningkostn
Sänkta bilersättningar/leasingbilar
Delsumma kostnader
Summa åtgärder

Plan
1 500
900
900
700
4 000
2 000
1 000
1 500
500
500
400
5 900
9 900

Effekt maj Prognos 2019
43
65
0
40
148
76
23
0
0
0
3
102
250

750
500
0
400
1 650
1 000
500
0
350
0
100
1 950
3 600

Åtgärderna för vårdvalsenheterna revideras ner till en förväntad effekt på 3,6 mnkr enligt tabellen ovan.
De anslagsfinansierade enheterna med framför allt vakanshållning av tjänster redovisar en effekt på 2,9
mnkr efter maj och en oförändrad förväntad effekt med 8 mnkr för helåret 2019.

Sjukhusvården redovisar ett underskott efter maj på -82,2 mnkr exkl projekt, där månadsresultatet för
maj är -24,0 mkr. Störst avvikelser finns för bemanning där kostnad för inhyrd personal ligger kvar på en
hög, och även ökande, nivå. Ökningen finns för läkare och allmänsjuksköterskor medan kostnaden för
specialistsjuksköterskor och barnmorskor kvarstår på tidigare nivåer. Det finns svårigheter i att omsätta
vakanser i en ekonomi som kan finansiera hyrpersonal i större omfattning än vad som är läget nu. En
väsentlig del av arbetstiden utförs på övertid/fyllnadstid samtidigt som hög personalomsättning leder till
mycket tid för introduktion. Ytterligare en betydelsefull aspekt är en ökad produktion inom såväl
öppenvård som slutenvård.
Den bokförda kostnaden för köpt vård ligger på en mycket hög nivå. Kostnaden i maj dock på en lägre
nivå än i april och med färre kostsamma vårdtillfällen. Totalt sett är kostnaden för thorax i Karlskrona
lägre än föregående år medan kostnaden för sluten vård inom SUS har ökat markant.
I posten för medicinskt och övrigt material utmärker sig kostnaden för insulinpumpar med en avvikelse på
-4,8 mnkr och en kostnadsökning med 3,9 mnkr jämfört med föregående år. En förklaring är byte till ny
och något dyrare modell men kostnaden varierar mycket beroende på antalet nystarter och utbyten när
garantin gått ut. För sjukresor ligger det en kostnadsökning om 5 % medan antalet resor har minskat med
6 % (efter april).
Planerade och genomförda åtgärder
Sjukhusvården ser ännu enbart mindre effekter av planerade och genomförda åtgärder. Man noterar
avseende strålbehandling av utomlänspatienter (förutom Blekinge) fler påbörjade och genomförda
behandlingar än vad som tidigare varit fallet. Några aktiviteter (extern försäljning inom klin kemi och
uppsägning av antibiotikasprutor) är verkställda räknat från maj månad med enbart mindre effekt ännu.
Byte till Ontruzant från Herceptin har medfört en kostnadsminskning avseende läkemedel med 1 mkr
(prel bedömning i avvaktan på information från läkemedelsenheten) under perioden. De senare nämnda
åtgärderna beräknas få förväntad effekt.
Det finns tydliga uppdrag till verksamheten att hitta ett bättre samarbete för att minska kostnaden för
övertid. Den effekten syns ännu inte i kostnaden för övertid.
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Trots att antalet sjukresor minskar (6 % tom april) så ökar kostnaden. Det finns ett tydligt uppdrag och en
stor vilja att minska antalet sjukresor men den ekonomiska effekten påverkas uppenbarligen av andra
faktorer. Uppdraget som finns att minska kostnaden för sjukresor kommer inte att uppnås.
Det beställs mycket prover i Kronoberg, och i syfte att minska antalet prover med tveksamt värde ges
information och tas kontakter med ledningsgrupper och läkare. Någon ekonomisk effekt syns ännu inte
inom sjukhusvården.
Det finns ett uppdrag att minska kostnaden för hyrpersonal, utvecklingen har dock gått åt ett håll där en
sådan minskning inte är realistisk och prognosen för hösten är oroväckande.
Beräknad
effekt
Genomförda Prognos
Område
Aktivitet
2019
åtgärder
åtgärder Kommentar
Köpt vård
Minskad kostnad vårdgaranti
2 270
0
1 000 Aktiviteter genomförda under våren får effekt senare
IVA-transporter barn
300
0
300 ännu inte aktuellt
Tjänster
Förfyllda antibiotikasprutor
1 667
208
1 667 Avtalet uppsagt fr o m maj
Bemanning
Minskade kostnader hyrpersonal
0
0
0
Minskade kostnader för övertid
3 100
0
1 000 Utifrån utdelade uppdrag
Egna internat/resor
975
160
975 Stor återhållsamhet med interna internat/resor
Transporter
Sjukresor
3 000
0
0 Minskat antal resor med 6 % tom april
Intäkter
Försäljning externa
1 500
600
1 500 Påbörjade strålbehandlingar. Försäljning klin kem påbörjas i maj
Material
Textilier nytt avtal
2 000
700
1 700
Övrigt
600
300
600
Läkemedel
Nya avtal/biosimilarer
5 500
1 050
5 000 Nytt avtal Herceptin/biosimilar från mars
Övrigt
100
50
100
Medicinsk service Hemtagning klin kem
100
0
100 Påbörjas i maj
Utfasning vissa prover
2 100
0
1 000 Kontakter och aktiviteter är påbörjade
Totalt

23 212

3 068

14 942

Psykiatrin prognostiserar nollresultat 2019. Flertalet insatser kommer att få effekt under sommar och
framförallt höst. Utfall enligt budget förväntas i juni för att därefter övergå till ett överskott under
resterande månader.
Åtgärder för ekonomi i balans
Hyrpersonal kommer att fasas ut i snabbare takt inom barn- och ungdomspsykiatrin med start i maj. Från
oktober kvarstår endast två hyrlinjer på kliniken. Läkare ersätts av egen personal och gemensam jour
mellan barn- och vuxenpsykiatrin införs i september. En mindre resurskrävande utredningsmetod för
neuropsykologiska diagnoser kommer införas till hösten. Insatserna kommer minska behovet av
psykologresurser. Sjuksköterskegruppen kommer arbeta mer gruppinriktat.
Inom vuxenpsykiatrin fortlöper arbetet med rätt vårdnivå för patienter inom rättspsykiatrin. Antalet
patienter förväntas sjunka till ett tjugotal efter sommaren genom att bland annat färdigvårda patienter,
som är i utsluss, inom vuxenpsykiatrin. Budgetnivån är 27 patienter. Tjänstledigheter och frånvaro ersätts
inte, främst inom öppenvården, vilket genererar ett överskott på egen personal.
Båda klinikerna fortsätter arbetet med lägre övertid och sjukfrånvaro liksom köpt vård. Ett alternativ är
slutenvård på hemmaplan redan 2019 för ett fåtal patienter inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
Prognosen innefattar inte eventuellt tillkommande statsbidrag.

Rättspsykiatrins resultat avviker positivt från budget med 1,7 mnkr exkl projekt. Maj-resultatet belastas
av korrigerat OH-påslag med 2 mnkr. Beläggningsgraden i slutenvården under perioden januari – maj har
fortsatt varit hög, 103,6 %, med en toppnotering under maj månad på nästan 105 %. Efterfrågan på
vårdplatser är stor under perioden vilket medfört överbeläggningar, men också ökade intäkter.
Öppenvården har behandlat ca 15 patienter i snitt under perioden, vilket är i paritet med motsvarande
period föregående år. Den totala närvarotiden har ökat med 0,5 %, under perioden, jämfört med samma
period 2018. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid låg under perioden på 5,5 % jämfört med 6,9 %
föregående år. Kliniken räknar med fortsatt höga personalkostnader samt minskade intäkter under senare
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halvan av året utifrån en planerad reducering av nuvarande överbeläggning. Prognosen på -5 mnkr ligger
kvar.

Folktandvården redovisar ett nollresultat för maj men ett positivt ackumulerat resultat. Inom såväl
allmän- som specialisttandvården har besökstiden ökat och man har även behandlat fler patienter jämfört
med föregående år. Specialisttandvården CLV har under maj haft invigning av sina nya lokaler och
kommit igång med verksamheten igen efter flytten. Allmäntandvården redovisar ett plusresultat och även
om specialisttandvården redovisar ett negativt resultat så är underskottet mindre än förra året.
Folktandvårdens prognos för 2019 är ett överskott på 1 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsgemensamma verksamheter redovisar ett sammanlagt resultat på -14 mnkr.
Väsentliga positiva avvikelser redovisas för patientavgifter, statsbidrag, anslag för utbildning och
hyrpersonal samt läkemedelsrabatter. Väsentliga negativa avvikelser utgörs av kostnadstäckning av dyra
vårdtillfällen inom den högspecialiserade vården samt finansieringsbrist för täckning av underskott i
verksamheten.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI –MAJ 2019

JANUARI – MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PVR Primärvård och Rehab

5,8

6,2

3,5

6,4

7,0

3,0

PSV Psykiatrivård

6,6

7,4

4,2

8,2

9,4

4,3

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

4,9

6,7

3,5

6,2

8,1

4,8

FTV Folktandvård

6,0

6,3

3,6

7,9

8,4

3,9

SHV Sjukhusvård

5,4

6,0

2,5

5,2

5,7

3,2

HSJ Hälso och
sjukvårdsgemensamt

4,5

4,6

3,9

3,5

3,7

2,5

HSN totalt

5,6

6,2

3,1

6,0

6,6

3,7

Kommentar: Sjukfrånvaron minskar under perioden jämfört med samma period 2018. Trendbrottet inom
folktandvården och rättspsykiatrin med minskning av sjukfrånvaron håller i, vilket är mycket positivt.
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Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök den 31 maj är 5 598 patienter, vilket innebär en
minskning med 281 patienter under maj. Jämfört med april 2019 har antalet som väntat längre än 90 dagar
exkl MoV och PvV minskat med 71 till 636 patienter. Jämfört med maj 2018 har det ökat med 81. Det är
fortfarande inom ortopedi 252 patienter och Öron- näsa- halssjukvård 222 patienter som har flest
patienter med en väntetid längre än 90 dagar exkl MoV och PvV. Öron- näsa- halssjukvård har minskat
med 75 medan Ortopedkliniken har lika många som föregående månad. Den nationella vårdgarantin har
förbättrats från 86 % i april till 87 % i maj och Kronobergs vårdgaranti är oförändrad på 72 %. I maj 2018
var den nationella vårdgarantin 84 % och Kronobergs vårdgaranti 70 %.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är den 31 maj 3 399 patienter, vilket är en
minskning med 39 patienter under maj. Jämfört med april 2019 har antalet som väntat längre än 90 dagar
exkl MoV och PvV ökat med 29 till 762 patienter. Av dessa tillhör 521 Öron- näsa- hals-kliniken, 87
Kirurg-, 49 Ortoped-, 72 Ögon- och 33 Kvinnokliniken. Den nationella vårdgarantin har försämrats från
76 % i april till 75 % i maj och Kronobergs vårdgaranti förbättrats från 59 % till 60 %. I maj 2018 var den
nationella vårdgarantin 67 % och Kronobergs vårdgaranti 53 %.
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Antal väntande till BUP
Diagram:

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin väntar 303 på utredning den 31 maj, att jämföras med 313
väntande i april 2019 och 350 med maj 2018. Antalet väntande till behandling har ökat konstant under 2018
medan det har minskat under 2019. Anledningen är att man har förbättrat kvalitén på registreringarna
samt en hög produktion under årets första fyra månader. Antal väntande är 63, en minskning med 23
patienter mot föregående månad. Till nybesök väntar 83 patienter den 31 maj, att jämföras med 100
väntande i april 2019. I maj 2018 väntade 82 patienter.

Utförda besök till medicinsk bedömning i primärvård (prel)
Utfall enligt vårdgarantin fick 78 % en medicinsk bedömning till legitimerad personal (offentlig 76 % och
privat vårdgivare 82 %) inom 3 dagar för maj 2019.
Utfall enligt Kronobergs vårdgaranti för medicinsk bedömning till allmänläkare inom 3 dagar fick 82 % tid
inom 3 dagar i maj (offentlig 81 % och privat vårdgivare 84 %).
Man bör ta i beaktning att detta är i början av mätningarna av medicinsk bedömning, vilket innebär att
kvalité, uppföljning och registreringsrutiner kommer att förbättras.
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Verksamhetsstatistik januari - maj
Verksamhet,
produktions/nyckeltal

2019

2018

2017

19 jmf 18

19 jmf 17

19 jmf 18

19 jmf 17

Primärvård - vårdval
Primärvård – vårdval (Offentlig)
Läkarbesök

68 703

70 533

78 110

-1 830

-9 407

-3%

-12%

6 773

7 781

7 448

-1 008

-675

-13%

-9%

Besök annan yrkeskategori

106 866

105 460

101 970

1 406

4 896

1%

5%

Antal listade Kronobergare

135 333

134 660

134 513

673

820

0%

1%

Läkarbesök

33 843

33 113

31 922

730

1 921

2%

6%

Besök annan yrkeskategori

48 504

43 434

37 434

5 070

11 070

12%

30%

Antal listade Kronobergare

63 766

62 155

60 304

1 611

3 462

3%

6%

1 446 297

856 962

433 625

589 335

1 012 672

69%

234%

Besök, Läkare

2 125

1 572

429

553

1 696

35%

395%

Totalt antal besök

3 129

1 797

429

1 332

2 700

74%

629%

Läkarbesök

2 492

1 864

1 796

628

696

34%

39%

- varav nybesök

1 438

922

1 010

516

428

56%

42%

Besök annan yrkeskategori

2 610

2 522

2 288

88

322

3%

14%

Läkarbesök

2 746

2 962

2 845

-216

-99

-7%

-3%

- varav nybesök

1 966

2 062

2 010

-96

-44

-5%

-2%

1

0

11

1

-10

0%

-91%

20 872

19 390

20 257

1 482

615

8%

3%

Vårdtillfällen (utskrivna)

5 591

5 295

5 392

296

199

6%

4%

Medelvårdtid (utskrivna)

3,7

3,7

3,8

0,0

-0,1

0%

-3%

Antal patienter

4 725

4 522

4 595

203

130

4%

3%

Antal vårdtillfällen per patient

0,845

0,854

0,852

-0,009

-0,007

-1,1%

-0,8%

Beläggning i % exkl. neonatal
hemsjukvård

89,1%

89,2%

85,5%

-0,1%

3,6%

0%

4%

Disp. vpl. medelvärde per dag

161,8

154,2

165,7

7,6

-3,9

5%

-2%

Operationer i slutenvård

2 324

2 234

2 023

90

301

4%

15%

932

866

954

66

-22

8%

-2%

Läkarbesök

43 530

42 948

42 343

582

1 187

1%

3%

- varav akutmottagningarna

10 689

10 563

10 069

126

620

1%

6%

3 814

4 044

3 787

-230

27

-6%

1%

18 966

18 853

18 246

113

720

1%

4%

Besök jourläkarcentral (Läkare)

Primärvård (Privat)

Digitala besök
Kostnad

Vårdval hud (offentlig)

Vårdval hud (privat)

Besök annan yrkeskategori
Somatisk kirurgisk slutenvård
Vårddagar (utskrivna)

Förlossningar
Somatisk kirurgisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök
- varav planerade återbesök
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Verksamhet,
produktions/nyckeltal

2019

2018

2017

19 jmf 18

19 jmf 17

19 jmf 18

19 jmf 17

- varav planerade nybesök

10 061

9 488

10 241

573

-180

6%

-2%

Sjukvårdande behandling/besök
annan yrkeskategori

50 064

44 770

45 784

5 294

4 280

12%

9%

Besök i dagsjukvård

9 447

8 980

8 543

467

904

5%

11%

- varav dagkirurgi

6 161

5 828

5 493

333

668

6%

12%

- varav dagendoskopier

2 456

2 364

2 327

92

129

4%

6%

Vårddagar (utskrivna)

23 454

23 266

24 296

188

-842

1%

-3%

Vårddagar (utskrivna)

4 989

5 053

4 995

-64

-6

-1%

0%

4,7

4,6

4,9

0,1

-0,2

2%

-4%

Antal patienter

3 791

3 804

3 782

-13

9

0%

0%

Antal vårdtillfällen per patient

0,760

0,753

0,757

0,007

0,003

1%

0%

Beläggning i % exkl. neonatal
hemsjukvård

97,3%

95,8%

95,2%

1,5%

2,1%

2%

2%

159,5

155,0

198,2

4,5

-38,7

3%

-20%

Läkarbesök

29 773

28 694

28 370

1 079

1 403

4%

5%

- varav akutmottagningarna

11 889

12 041

11 640

-152

249

-1%

2%

363

333

337

30

26

9%

8%

12 302

11 749

11 926

553

376

5%

3%

5 219

4 571

4 467

648

752

14%

17%

Sjkv. beh. besök annan yrkeskat.

20 293

19 333

17 325

960

2 968

5%

17%

Besök i dagsjukvård

16 891

18 355

16 290

-1 464

601

-8%

4%

- varav dagmedicin

12 262

13 532

11 707

-1 270

555

-9%

5%

3 857

3 873

3 729

-16

128

0%

3%

726

915

823

-189

-97

-21%

-12%

93,2%

92,5%

90,4%

0,7%

2,8%

1%

3%

321,3

309,6

333,7

11,7

-12,4

4%

-4%

1 961

1 987

1 940

-26

21

-1%

1%

Vårdtillfällen (utskrivna)

69

58

59

11

10

19%

17%

Medelvårdtid (utskrivna)

28,4

34,3

32,9

-5,9

-4,5

-17%

-14%

66,6%

64,4%

51,5%

2,2%

15,1%

3%

29%

1 166

1 107

1 130

59

36

5%

3%

13 490

14 883

14 283

-1 393

-793

-9%

-6%

1 375

1 344

1 283

31

92

2%

7%

46 402

48 522

45 514

-2 120

888

-4%

2%

Somatisk medicinsk slutenvård

Medelvårdtid (utskrivna)

Disponibla vårdplatser, medelvärde
per dag
Somatisk medicinsk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök
- varav planerade återbesök
- varav planerade nybesök

- därav dialyser
- varav dagendoskopier
Beläggning somatisk slutenvård
Tot. beläggn. i % exkl. neonatal
hemsjukvård
Tot. disp. vpl. medelvärde per dag
Rehab/habiliterings -verksamhet
Vårdtid i dagar (utskrivna)

Beläggning i %
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling/besök
annan yrkeskategori
Dagmedicin
Sjukvårdsrådgivning
Besvarade samtal
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Verksamhet,
produktions/nyckeltal

2019

2018

2017

19 jmf 18

19 jmf 17

19 jmf 18

19 jmf 17

Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt

9 705

9 461

9 388

244

317

3%

3%

157

175

116

-18

41

-10%

35%

- varav mobila läkare västra

94

164

116

-70

-22

-43%

-19%

- varav mobila läkare Växjö

63

11

0

52

63

473%

0%

Mobila läkare
Mobila läkare totalt

Psykiatri
Vårdtid i dagar (utskrivna)

6 263

6 636

6 061

-373

202

-6%

3%

Vårdtillfällen (utskrivna)

708

647

648

61

60

9%

9%

Medelvårdtid (utskrivna)

8,8

10,3

9,4

-1,5

-0,6

-15%

-6%

70,3%

68,7%

69,2%

1,6%

1,1%

2%

2%

52,0

52,0

52,0

0,0

0,0

0%

0%

Läkarbesök

6 823

6 583

6 526

240

297

4%

5%

- varav akuta

1 175

1 113

1 154

62

21

6%

2%

33 995

32 016

31 431

1 979

2 564

6%

8%

18 931

18 648

17 686

283

1 245

2%

7%

103,6%

102,1%

99,3%

1,5%

4,4%

1%

4%

121,0

121,0

118,0

0

3

0%

3%

12 427

12 330

12 303

97

124

1%

1%

76

73

70

3

6

4%

9%

Antal behandlade patienter

41 927

41 701

39 391

226

2 536

1%

6%

Total patienttid, timmar

55 520

53 548

48 790

1 972

6 730

4%

14%

45 478

45 713

46 216

-235

-738

-1%

-2%

- varav mammografier

9 968

10 589

14 966

-621

-4 998

-6%

-33%

Kliniska fysiologiska analyser

6 539

6 294

6 636

245

-97

4%

-1%

1 995 597

1 972 519

1 963
995

23 078

31 602

1%

2%

16 046

15 350

15 939

696

107

5%

1%

131 004

123 114

119 528

7 890

11 476

6%

10%

14 242

13 395

12 667

847

1 575

6%

12%

Besök, läkare med vårdavtal

3 112

3 337

3 368

-225

-31

-256

-6,7%

Besök, läkare med ersättn. enl. lag

6 216

5 992

7 064

224

-1 072

-848

3,7%

Delegerade besök till sjuksköterska

1 792

1 821

2 601

-29

-780

-809

-1,6%

915

981

2 181

-66

-1 200

-1 266

-6,7%

15 333

14 942

14 656

391

286

677

2,6%

Besök naprapat

887

746

831

141

-85

56

18,9%

Besök psykoterapeut

107

193

826

-86

-633

-719

-44,6%

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser

Sjkv. Beh. besök annan yrkeskat.
Rättspsykiatri
Vårdagar, belagda inkl. permissioner
Beläggning i % inkl. permissioner
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal friskvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk service
Röntgenundersökningar

Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin, serologiska analyser
Mikrobiologiska analyser
Patologi/cytologi, analyser/remisser
Privata vårdgivare

Besök sjukgymnastik, vårdavtal
Besök sjukgymn. ersättn. enl. lag
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Sett till primärvårdens utfasning av hyr-personal så är det för perioden en ökning med ca 900 läkartimmar
jmf 2018 och en minskning med ca 45 timmar för sjuksköterskor, samtidigt minskar PRV antalet
läkarbesök med 1 800 besök. Antalet besök till annan vårdgivare ökar med 1 400 besök. För Regionen
totalt ökar nyttjandet av hyrläkare och hyrsjuksköterskor med motsvarande 8 respektive 17 tjänster.
I den köpta digitala vården har vi mellan januari-maj haft totalt 3 129 besök (en kostnad på 1,45 miljoner),
där 2 125 besök avser läkarbesök. Ökningen av digitala läkarbesök uppgår till 553 st, eller 35 %. Inom den
somatiska kirurgiska öppenvården ökar läkarbesöken med 600 besök. De akuta står för en minskning med
100 besök medan de planerade besöken ökar med 700 besök. Besök hos annan vårdgivare inom den
somatiska kirurgiska öppenvården ökar med 5 300 besök.
Inom den somatiska medicinska öppenvården ökar läkarbesöken med 1 000 besök. De akuta minskar med
100 besök jmf med 2018 medan de planerade besöken ökar med 1 200 besök. Besök hos annan vårdgivare
inom den somatiska medicinska öppenvården ökar med 1 000 besök.
För den somatiska kirurgiska öppenvården ökar antalet besök i dagsjukvård med knappt 500 besök
jämfört med 2018. För den somatiska medicinska öppenvården minskar antalet dagsjukvårdsbesök med
nästan 1 500 besök.
Inom somatisk kirurgisk slutenvård ökar antalet disponibla vårdplatser (medelvärde per dag), en ökning
med 7,5 vårdplatser och antalet vårdtid i dagar (utskrivna) ökar med nästan 1500 dagar. Beläggningen
minskar marginellt. Antalet operationer inom slutenvård ökar också jmf med samma period 2018. Antalet
födda barn ökar med 64 stycken fördelat på 66 fler förlossningar. Den somatiska medicinska slutenvården
ökar antalet disponibla vårdplatser (medelvärde per dag) med 4,5 disponibel vårdplats och vårdtid i dagar
(utskrivna) med nästan 200 dagar.
Den totala beläggningen exklusive neonatal hemsjukvård ökar med 0,7 % och totalt disponibla vårdplatser
(medelvärde per dag) ökar med 11,7 vårdplatser.
Inom vuxenpsykiatrin redovisas en minskning av produktionen sett till vårdtid i dagar med nästan 400
dagar. Samtidigt ses en ökning för besök annan yrkeskategori med knappt 2 000 besök. Även antalet
läkarbesök ökar med nästan 250 besök.
Rättspsykiatrin har oförändrat antal disponibla vårdplatser och en fortsatt hög beläggningsnivå.
För Folktandvården redovisas en ökad produktion där total patient-tid har ökat med nästan 2 000 timmar
jmf med 2018. Under samma period har antalet friskvårdsavtal ökat knappt 100 stycken.
Medicinsk services produktionsresultat gällande antalet röntgenundersökningar har minskat med ca 200
undersökningar varav de flesta härleds till LL. Mammografierna minskar med 600 undersökningar jämfört
med motsvarande period i fjol. Detta beror till viss del på föregående års kraftansamling för att komma
ifatt produktionstappet under införandet av det radiologiska informationssystemet. Antalet kliniska
kemiska analyser ökar från år till år.
För privata vårdgivare kan vi se en ökning av besök till läkare med ersättning enligt lag medan besök till
läkare med vårdavtal noterar en minskning av produktionen. Även besök till sjukgymnast/fysioterapeuter
med ersättning enligt lag och naprapatbesök ökar medan besök till sjukgymnaster med vårdavtal minskar.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – Maj 2019

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavvikelse

Differens

-14 559

-14 909

350

-32 122

-33 650

0

Teknik och
omkostnader

-8 916

-9 690

774

-22 341

-23 257

0

Marknadsföring

-1 921

-3 083

1 162

-5 980

-7 400

500

-512

-417

-95

-1 082

-1 000

0

Regiontrafik

-50 767

-48 808

-1 959

-124 013

-123 500

-2 000

Växjö stadstrafik

-32 155

-31 617

-539

-74 335

-75 300

-500

-443

-500

57

-1 102

-1 200

0

-17 606

-18 500

894

-49 577

-45 200

1 500

-3 432

-3 875

443

-3 797

-10 500

-500

-687

-708

22

-1 616

-1 700

0

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 640

-2 292

651

-3 733

-5 500

1 000

Serviceresor

-1 050

-529

-520

-1 509

-679

0

0

0

0

0

0

0

-135

-135

0

-214

-111

0

-28

0

-28

-28

0

0

-133 851

-135 063

1 212

-321 448

-328 997

0

Länstrafikens Kansli

Utredningsuppdrag

Älmhults stadstrafik
Krösatåg
Öresundståg
Pågatåg

Sjukreseadministration
Färdtjänstavdelning
Abonnerad skolskjuts
Totalsumma

Resultatet för januari – maj 2019 är totalt 1 212 tkr bättre än budget.
Resultatet för Krösatåg är 894 tkr bättre än budget vilket beror på slutreglering avseende punktlighet,
incitament och index för 2018.
Störst underskott jämfört med budget har regiontrafik buss som ligger 1 959 tkr under budget, varav 1 651
tkr avser lägre intäkter än budget och 308 tkr avser högre kostnader än budget.
Årsprognosen för 2019 är ett totalt resultat i enlighet med budget. Årsprognosen revideras i samband med
delårsrapporten i augusti.
Resandet för perioden juni 2018 – maj 2019 ökade med 6,2 % för Växjö stadstrafik och med 5,0 % för
regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 71 % för perioden
juni 2018 – maj 2019 vilket var högre än för samma period tidigare år (64 %).
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Betyget för nöjdhet med den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 84 % för perioden juni
2018 – maj 2019 vilket var högre än för samma period tidigare år (83 %).
Betyget för nöjdhet med bemötandet enligt Kollektivtrafikbarometern var 73 % för perioden juni 2018 –
maj 2019 vilket var något lägre än för samma period tidigare år (75 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 13 % för perioden juni 2018 – maj 2019 vilket var
högre än för samma period tidigare år (10,2 %).
Fr.o.m. 2019 redovisas Krösatågen som ett gemensamt tågsystem.

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-maj 2019

Öresundståg

Kostnader tkr
jan-maj 2019

%
jan-maj
2019

Jämförelse
%
Bokslut
2018

Jämförelse
%
Budget
2019

%
Prognos
2019

50 444

53 876

93,6%

99,6%

92,0%

91,6%

617

1 061

58,2%

57,0%

55,6%

55,6%

Regiontrafik buss

42 941

93 708

45,8%

44,1%

43,9%

43,5%

Växjö stadstrafik

21 836

53 992

40,4%

38,8%

39,2%

39,0%

Krösatåg

336

1 023

32,8%

33,2%

32,0%

32,0%

Pågatåg

10 312

27 918

36,9%

31,6%

35,6%

36,4%

SUMMA

126 486

231 578

54,6%

53,4%

53,2%

53,0%

Älmhults stadstrafik

Självfinansieringsgraden för januari - maj 2019 är 54,6 % vilket är högre än Bokslut 2018 (53,4 %) och
Budget 2019 (53,2 %). Årets prognos är 53,0 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2018 var 54,4 %.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2019
Centrum
LTR Länstrafiken Gemensamt
UTR Uppdragsverksamhet
Trafik
Trafiknämnd tot.

JANUARI – MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

4,4

6,6

2,1

6,1

9,7

1,9

10,1

15,3

2,6

10,9

15,6

3,0

6,4

9,9

2,2

7,8

12,0

2,3

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Januari – Maj 2019
Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 9 282

-9 667

+385

-21 197

-22 297

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-8 845

- 9 054

+209

-18 930

-21 735

- 3 149

-3 667

+518

-8 777

-8 146

Folkhälsa och soc
utveckling

-3 258

-3 767

+509

-8 106

-8 484

Hållbar tillväxt

-3 954

-4 205

+251

-8 079

-9 429

-28 488

-30 360

+1 873

-65 089

-70 091

Kunskap och lärande

Totalsumma

0

Verksamheten går enligt plan. Resultatet visar endast små differenser på varje avdelning. Dessa beror till
största del på att kostnader inte upparbetats alternativt på vissa personalförändringar.
Budgeterade heltidstjänster 2019 är 78,9 varav 21,34 är budgeterade att projektfinansieras externt. Externa
projektfinansieringen motsvarar drygt 50%. Dessutom är ytterligare 9 tjänster avgiftsfinansierade. Fr.o.m.
2019 tillhör Kurser/utbildningar inte Regional Utveckling utan istället enheten FoUU. Detta berörde fem
anställda.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2019

JANUARI – MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

2,4

2,7

1,4

5,6

5,8

4,7

Region Kronoberg totalt

5,4

6,2

3,0

5,9

6,6

3,8

Kommentar:
Sjukfrånvaron ligger på en lägre nivå än för Region Kronoberg totalt och även på en väldigt mycket lägre
nivå än motsvarande period föregående år. Detta beror på att man nu har fått tillbaka de
långtidssjukskrivna i arbete.
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Kulturnämnden
Resultat
Januari-Maj 2019
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavv

- 1 614

-2 390

776

-4 553

-5 571

0

Driftstöd,utv medel

-24 283

-23 787

-496

-58 417

-57 088

0

Totalsumma

-25 896

-26 177

281

-62 969

-62 659

0

Förvaltning

Verksamheten löper enligt plan. Fokus har lagts på konstinventeringen.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2019

JANUARI – MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0

0

0

0,5

0,6

0,0

Region Kronoberg

5,4

6,2

3,0

5,9

6,6

3,8

Kommentar:
Det finns ingen sjukfrånvaro att rapportera under årets fem första månader.
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Grimslövs folkhögskola
Resultat
Januari – Maj 2019
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavv

-4 067

-4 546

479

-9 332

-10 013

Internat

-154

-55

-98

-349

-21

Restaurang

-371

-285

-86

-963

-548

Ekhagen

-834

-658

-176

-1 515

-1 579

-5 426

-5 544

118

-12 159

-12 162

Skoldelen

Totalsumma

0

Verksamheten löper enligt plan. Ekhagen är i en uppstartsfas och har inte full beläggning så därför har
intäkterna inte uppnått budget. Internatet fylls inte och det påverkar även restaurangen när det inte bor
elever på skolan.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2019

JANUARI - MAJ 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

7,0

7,5

6,0

3,9

3,0

5,5

Region Kronoberg totalt

5,4

6,2

3,0

5,9

6,6

3,8

Kommentar:
Sjukfrånvaron ligger högre än Region Kronoberg totalt p.g.a. några långtidssjukrivningar. Dessa slår hårt
mot en relativt liten enhet. Personalbefrämjande och rehabiliterande åtgärder fortsätter för att undvika
ohälsa och att de, som är sjukskrivna, kan återgå till arbete.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 182

Månadsrapporter maj och juli 2019 för
Region Kronoberg (19RGK64)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner förenklat månadssammandrag maj och juli 2019 för Region
Kronoberg.
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 juni-resultatet 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
 Månadssammandrag maj 2019 Region Kronoberg
 Förenklad rapport juli 190819

Paragrafen är justerad

Revidering av
regionstyrelsens
delegationsordning 20192022

6
18RGK1993

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1993
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-07-03

Regionstyrelsen

Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022.

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.
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.

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör

Delegationsordning för regionstyrelsen 2019-2022 reviderad 190827

Sida 1 av 1

Delegationsordning för
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
regionala utvecklingsnämnden,
trafiknämnden, kulturnämnden och Grimslövs
folkhögskolas styrelse i Region Kronoberg

Regionstyrelsens delegationsordning
Fastställd av RS 2019-01-22
Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning
Fastställd av HSN 2019-02-28
Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
Fastställd av RUN 2019-02-06
Trafiknämndens delegationsordning
Fastställd av TN 2019-01-31
Kulturnämndens delegationsordning
Fastställd av KN 2019-02-28
Grimslövs folkhögskolas styrelses delegationsordning
Fastställd av Gimslövs folkhögskolas styrelse 2019-xx-xx

Delegationsordning
1 Inledning

Denna delegationsordning reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden
och Grimslövs folkhögskolas styrelse. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin
delegationsordning.

2 Bakgrund

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. Följande ärenden får enligt 6 kap.
38 § KL inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige haröverklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Beslut om etablering av ny verksamhet, övergripande eller principiella förändringar av befintlig
verksamhet såsom permanent nedläggning av verksamhet, ny inriktning av verksamhet samt
kostsamma nya behandlingsmetoder får inte delegeras i Region Kronoberg.
För samtliga beslut som fattas på delegation gäller att de ska följa gällande lagar,
förordningar och regelverk och den av regionfullmäktige beslutade policyn samt ligga inom
budgeterad ram för den verksamhet beslutet gäller. Delegering till anställd och
förtroendevald i förening, så kallad blandad delegering, får ej förekomma (att skilja från
kontrasignering, vilket är tillämpligt i vissa fall).
Delegat kan hänskjuta beslutsfattande i ett ärende till högre nivå.

3 Anmälan av beslut

Beslut fattade med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast möjligt till
delegerande styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL).
Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattas enligt delegation.
Respektive nämndsekreterare hämtar förtecknade delegationsbeslut i diariet för anmälan
till styrelsens eller nämndens nästkommande sammanträde.

4 Vidaredelegering

Delegerade beslut får endast vidaredelegeras i särskilt angivna ärenden (7 kap 6 § KL).
Vidaredelegering får endast ske i ett led. Formell vikarie för delegat erhåller dennes
delegation.

Delegationsordning
Diarienr: 18RGK1993
Datum: 2019-03-07

Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens, regional utvecklingsdirektörs samt
trafikdirektörens beslutade vidaredelegeringar ska diarieföras och anmälas till
respektive styrelse eller nämnd enligt rutin angiven i denna delegationsordning.
Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna beslut som fattas enligt
vidaredelegation. Beslut ska anmälas av delegaten till respektive styrelse eller nämnd.
Respektive nämndsekreterare hämtar förtecknade delegationsbeslut i diariet för
anmälan till styrelsens eller nämndens nästkommande sammanträde.
Om en delegat, med rätt att besluta med stöd av en vidaredelegering vill hänskjuta
ärendet till en högre nivå ska beslutsfattandet hänskjutas till den som har lämnat
vidaredelegeringen.

5 Återkallelse

En lämnad delegering kan återkallas med omedelbar verkan. Återkallelsen kan göras
generellt, eller i ett särskilt ärende. Ett beslut som har fattats med stöd av delegation
kan normalt inte återtas.

6 Delegering eller ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och ren verkställighet har betydelse för frågan om beslut
kan överklagas genom laglighetsprövning (och om beslut måste anmälas).
Delegationsordningen syftar på delegering av beslutanderätt, att skilja från den
befogenhet som varje intern arbetsfördelning inom en organisation medför
(verkställighet).
Med beslut avses i delegationsbestämmelserna endast beslut i kommunallagens mening.
Kännetecknande för sådana beslut är att det föreligger alternativa lösningar av
principiell och övergripande natur.
Med verkställighet åsyftas åtgärder som utgör ett led i den dagliga verksamheten.
Verkställighetsbeslut är beslut som viss befattningshavare fattar inom ramen för de
uppgifter som åvilar befattningen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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DELEGATIONSORDNING FÖR REGIONSTYRELSEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i styrelsen. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
Delegering till:
1.1 Resursfördelning
Regiondirektör
1.2 Specialdestinerade
statsbidrag

Regionstyrelsens
arbetsutskott

1.3 Bidrag till organisationer Regiondirektör
och föreningar

2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Ombud

Delegering till:
Regionstyrelsens
ordförande eller vid
förfall för denne
regionstyrelsens förste
vice ordförande
Regionstyrelsens
ordförande

Regionstyrelsens
arbetsutskott

2.4 Instruktioner till ombud Regionstyrelsens
arbetsutskott
2.5 Rättegångsfullmakt
Regiondirektören

2.6 Fullmakt

Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om resursfördelning
inom regionstyrelsens ansvarsområde
10 Mkr.
Rätt att besluta om och fördela
specialdestinerade statsbidrag , förutsatt
att de villkor som anges i
överenskommelserna uppfylls.
Rätt att fatta beslut om medel till
pensionärsorganisationer, handikappsoch patientorganisationer samt medel till
politiska ungdomsförbund. Får
vidaredelgeras.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut å regionstyrelsens
vägnar i ärenden som är så brådskande
att styrelsens avgörande inte kan
avvaktas (6 kap 39 § KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
regionstyrelsens arbetsutskotts
avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att utse ombud till
bolagsstämmor/ägarmöten och till andra
externa organ.
Rätt att lämna instruktioner till ombud
vid bolagsstämmor/ägarmöten
Rätt att utfärda rättegångsfullmakt att
föra Region Kronobergs talan (ej
arbetsgivarfrågor se 3.12 ) .
Kontrasignering av nämnda handling
görs av kanslidirektör eller
regionjuristen.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör den egna verksamheten
Utskriftsdatum: 2019-03-07
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2.7 Mottagande av
delgivning
2.8 Mål och ärenden i
myndigheter och domstol

Regiondirektör

2.9 Yttranden

Regiondirektör

2.10 Tvist

Regiondirektör och
ekonomidirektör

3. Personal
Ärendetyp
3.1 Anställning av
regiondirektör

Regiondirektör

Delegering till:
Regionstyrelsens
ordförande

3.2 Tillsättning av
Regionstyrelsens
tillförordnad regiondirektör ordförande

3.3 Stridsåtgärder
3.4 Lönebildning
3.5 Tillsättning av
vikarierande regiondirektör
3.6 Anställning av
förvaltningsdirektörer och
stabsdirektörer samt chef
för regionservice

Regionstyrelsens
personalutskott
Regionstyrelsens
personalutskott
Regiondirektör
Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

(förutom 2.5).
Rätt att motta delgivning.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om att överklaga samt
avge yttrande i mål och ärenden i
myndigheter och domstolar Gäller dock
ej mål och ärenden som grundas på
överklagade beslut i Region Kronoberg
där grundbeslutet fattats av
regionstyrelsen. nämnderna eller
regionfullmäktige i dess helhet (6 kap 38
§ 2 KL)
Rätt att avge yttranden över kommunala
detaljplaner, samt yttranden över
vägärenden och andra ärenden i icke
principiella frågor.
Får vidaredelegeras.
Behörighet att träffa överenskommelse i
tvist mellan Region Kronoberg och
annan part upp till 10 Mkr.
Beskrivning
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
förste och andre vice ordförande fatta
beslut om anställning, lönesättning,
disciplinära åtgärder och
avgångsvederlag samt att fatta beslut om
uppsägning/avsked.
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
förste och andre vice ordförande fatta
beslut om anställning, lönesättning,
disciplinära åtgärder och
avgångsvederlag samt att fatta beslut om
uppsägning/avsked.
Rätt att fatta beslut om att starta
stridsåtgärder.
Rätt att fatta beslut om inriktning av
lönebildning.
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
ordförande fatta beslut om förordnande
upp till tre månader.
Rätt att i samråd med
berört presidium fatta
beslut om anställning, lönesättning,
disciplinära åtgärder och
avgångsvederlag samt att fatta beslut om
uppsägning/avsked.
Utskriftsdatum: 2019-03-07
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3.7 Anställning av
verksamhetsområdeschef.

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

3.8 Anställning av
smittskyddsläkare
3.9 Anställning av
läkemedelskommitténs
ordförande
3.10 Övriga anställningar

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

3.11 Disciplinära åtgärder,
uppsägning, avsked och
avgångsvederlag

Regiondirektör

3.12 Rättegångsfullmakt,
arbetsgivare

Regiondirektör

3.13 Kollektivavtal och
tvisteförhandlingar

Regiondirektör

3.14 Pensioner

Regiondirektör

4. Ekonomi
Ärendetyp
4.1 Avskrivning av fordran

Chef inom respektive
enhet

Rätt att i samråd med hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium fatta
beslut om anställning och lönesättning.
Rätt att fatta beslut om anställning och
lönesättning.
Rätt att fatta beslut om anställning och
lönesättning.
Rätt att inom befintlig personalbudget
fatta beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs
riktlinjer.
Rätt att fatta beslut om disciplinära
åtgärder, uppsägning, avsked och
avgångsvederlag avser ej 3.1, 3.2, 3.6.
Får vidaredelegeras.
Rätt att utfärda rättegångsfullmakt att
föra Region Kronobergs talan i ärenden
rörande regionens roll som arbetsgivare.
Får vidaredelegeras.
Rätt att teckna kollektivavtal samt
genomföra tvisteförhandlingar.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut i individuella ärenden
avseende särskild avtalspension eller
liknande för personal.
Får vidaredelegeras.

Delegering till:
Ekonomi- och
planeringsdirektör

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om avskrivning av
fordran på enskild gäldenär på fordran
upp till och med 2 basbelopp. Får
vidaredelegeras.

Enhetschef Vårdstöd

1 basbelopp

4.3 FoU-medel

Regiondirektör

Beslut avseende avskrivning av fordran 0 kr –
5000 kr anses som verkställighetsbeslut.
Rätt att fatta beslut om fördelning av
budgeterade FoU-anslag.
Får vidaredelegeras.

4.4 Tillämpningsanvisning
avseende regionens taxor

Regiondirektör

4.2 Avskrivning av fordran

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Rätt att besluta om
tillämpningsanvisning när det gäller
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Sida 6 av 19

Region Kronobergs taxor, avgifter och
sjukreseersättningar.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om ersättning till
4.5 Ekonomisk ersättning
Regiondirektör
patienter och personal för förekomna
och skadade tillhörigheter m.m.
Får vidaredelegeras.
Ersättningar upp till 20 000 kronor är
verkställighetsbeslut.
Rätt att fatta beslut om försäljning av
4.6 Försäljning av egendom Regiondirektör
inventarier till en försäljningssumma upp
till 5 miljoner kronor.
Får vidaredelegeras.
4.7 Ärenden till och från
Rätt att fatta beslut om att överlämna
Regiondirektör
kronofogdemyndighet
ärenden till eller ta emot ärenden från
Kronofogdemyndigheten avseende
fordringar.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om mottagande av
4.8 Gåvor
Regiondirektör
gåvor överstigande 0,5 miljoner kronor
upp till och med 2 miljoner kronor.
Får vidaredelegeras.
Belopp upp till 0,5 miljoner kronor är
verkställighetsbeslut.
5. Upphandling och investering (exklusive fastigheter)
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
5.1 Fastställa årlig
Fastställa årlig plan för upphandlingar
Arbetsutskottet
upphandlingsplan
som överskrider tröskelvärdena för
LOU, LUF, LUFS.
och avgifter

5.2 Tilldelningsbeslut,
upphandling

Regiondirektör

5.3 Investeringar i
medicinsk teknisk
utrustning, inventarier och
övrig utrustning
5.4 Investeringar i IT

Regiondirektör

6. Fastigheter
Ärendetyp
6.1 Fastighetsinvesteringar

Rätt att fatta tilldelningsbeslut samt
teckna avtal i upphandlingar.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut inom
investeringsramens fastställda budget.
Får vidaredelegeras.

It- och digitaliseringschef Rätt att fatta beslut inom
investeringsramens fastställda budget för
IT-investeringar.
Får vidaredelegeras.

Delegering till:
Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om
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6.2 Tilldelningsbeslut samt
teckna avtal vid upphandling

Regiondirektör

6.3 Ombud för Region
Kronoberg som
fastighetsägare i plan- och
servitutsärenden
6.4 Förhyrning

Regiondirektör

6.5 Uthyrning

Regiondirektör

6.6 Ombud

Regiondirektör

Regiondirektör

7. Allmänhetens rätt till insyn
Ärendetyp
Delegering till:
7.1 Utlämnande av allmän
Regiondirektör
handling

7.2 Överklagan av avslag,
utlämnande av allmän
handling
7.3 Arkiv

Regiondirektör

7.4 Klassificeringsstruktur

Kanslidirektör

Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

fastighetsinvesteringar upp till ett belopp
av 5 miljoner kronor.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta tilldelningsbeslut och
teckna avtal när det gäller upphandling
av byggentreprenader samt varor och
tjänster knutna till fastighetsförvaltning
och byggnation.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut och teckna Region
Kronoberg som fastighetsägare.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om extern
förhyrning med en årshyra på högst
2 miljoner kronor eller med en
kontraktstid på som mest 10 år.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om extern uthyrning
med en årshyra på högst 2 miljoner
kronor eller med en kontraktstid på som
mest 10 år.
Får vidaredelegeras.
Rätt att träffa överenskommelse inom
gällande avtal med parter i en pågående
entreprenad avseende fastigheter.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att fatta myndighetsbeslut enligt
offentlighets- och sekretesslagen (SFS
2009:400, 6 kap 3§) vid nekande av
utlämnande av allmän handling.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om avvisande av
överklagande som kommit in för sent.
Får vidaredelegeras.
Rätt att utfärda tillämpningsanvisningar
till Region Kronobergs arkivreglemente
jämte tillsynsbeslut.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om justering i av
regionstyrelsen fastställd
klassificeringsstruktur.
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7.5 Fastställande av gallrings- Kanslidirektör
och
dokumenthanteringsplaner
8. Särskild delegation
Ärendetyp
8.1 Forskningshuvudman

Delegering till:
Regiondirektör

9. Säkerhet och informationssäkerhet
Ärendetyp
Delegering till
9.1 Kvalificerat hemliga
Regiondirektör
uppgifter/handlingar enligt
Säkerhetsskyddslag
(2018:585)
9.2 Dataskyddsombud

Regiondirektör

9.3
Personuppgiftsbiträdesavtal
med leverantörer för
upphandlade system.
9.4
Personuppgiftsbiträdesavtal
övriga
9.5 Registerutdrag

Regiondirektör

Regiondirektör
Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Rätt att fastställa gallrings- och
dokumenthanteringsplaner.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att företräda myndigheten som
forskningshuvudman enligt lag om
etikprövning av forskning som avser
människor (SFS 2003:460).
Får vidaredelegeras.

Beskrivning
Rätt att säkerhetspröva den som ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet i enlighet
med Säkerhetsskyddslagen.
Får vidaredelegeras.
Rätt att utse dataskyddsombud för Region
Kronoberg enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR) med uppgift att självständigt
fullgöra i förordningen fastlagda uppgifter.
Utsett dataskyddsombud ska anmälas till
datainspektionen.
Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal
med leverantörer för upphandlade system.
Får vidaredelegeras.
Rätt att teckna övriga
personuppgiftsbiträdesavtal.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om nekande av
utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter.
Får vidaredelegeras.
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9. Regionens anknutna stiftelser
Ärendetyp
Delegering till:
9.1 Stiftelseärende
Regiondirektör

10. Vårdrelaterade beslut
Ärendetyp
Delegering till:
10.1 Vårdavtal med annat Regiondirektör
landsting/region
10.2 Vårdavtal inom
Regiondirektör
vårdval

10.3 Läkarvårdsersättning Hälso- och
(1993:1651) och ersättning sjukvårdsdirektör
för fysioterapi (1993:1652)
10.4 Överlåtelse av
ersättningsetablering

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att besluta i ärenden gällande Region
Kronobergs anknutna stiftelser i enlighet
med gällande arbetsordning för
förvaltning av regionens anknutna
stiftelser.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att upprätta vårdavtal med annat
landsting/region.
Rätt att besluta om förlängning av
befintliga vårdavtal. Regionstyrelsen
beslutar i ärenden om nya vårdavtal inom
vårdvalet.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut i ärenden enligt lag om
läkarvårdsersättning (1993:1651) och
ersättning för fysioterapi (1993:1652) eller
övriga beslut med anledning av den
nationella taxan.
Rätt att fatta tilldelningsbeslut vid
överlåtelse av ersättningsetablering.
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DELEGATIONSORDNING FÖR HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
Delegering till:
Hälso- och
1.1 Resursfördelning
sjukvårdsdirektör
2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

3. Särskild delegation
Ärendetyp
3.1 Stöd och service till
vissa funktionshindrade

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om omfördelning av
medel under löpande budgetår mellan
verksamhetsområden upp till ett belopp
av 10 miljoner kronor per beslut.

Delegering till:
Hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande eller vid
förfall för denne hälsooch sjukvårdsnämndens
förste vice ordförande
Hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Delegering till:
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å hälso- och
sjukvårdsnämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap 39 §
KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskotts avgörande inte kan
avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör den egna verksamheten
inom nämndens ansvarsområde.
Omfattar inte rättegångs fullmakt, se
regionstyrelsens delegationsordning 2.5.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut om stöd och service
till vissa funktionshindrade enligt lag om
stöd och service till vissa
funktionshindrade (SFS1993:387).
-tillhörighet till personkrets 1§,
-beslut om insatser 9§ 1
-individuell plan 10 §
Får vidaredelegeras.
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3.2 Besöksinskränkningar
vid tvångsvård

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Rätt att fatta beslut om
besöksinskränkningar enligt lag om
besöksinskränkningar vid viss
tvångsvård (SFS 1996:981).
Får vidaredelegeras.

4. Vårdrelaterade beslut
Ärendetyp
4.1 Teckna vårdavtal med
privat vårdgivare

Delegering till:
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.2 Vikarier för privata
vårdgivare

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.3 Anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) vårdskada

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.4 Anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) personalärende

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.5 Användning av
medicintekniska produkter

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.6 Biobank

Verksamhetschef
Kundval och privata
vårdgivare

4.7 Utlämnande av material
från biobank

Verksamhetschef
Kundval och privata
vårdgivare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att teckna vårdavtal med privat
vårdgivare inom angiven budget.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om godkännande av
vikarier för privatpraktiserande läkare
och sjukgymnaster med avtal med
Region Kronoberg.
Får vidaredelegeras.
Rätt att till IVO anmäla händelser som
har eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada enligt 3 kap 5§
patientsäkerhetslagen.
Får vidaredelegeras.
Rätt att till IVO anmäla om det finns
skälig anledning att befara att en person,
som har legitimation för ett yrke inom
hälso- och sjukvården och som är
verksam eller har varit verksam hos
vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten enligt 3 kap 7§
patientsäkerhetslagen.
Får vidaredelegeras.
Rätt att uppdra åt en verksamhetschef
att ansvara för samtliga eller vissa av de
områden och uppgifter i en verksamhet
som någon annan verksamhetschef
ansvarar för i enlighet med SOSFS
2008:1. De uppgifter som en vårdgivare
har tilldelat en verksamhetschef ska
dokumenteras.
Rätt att anmäla beslut till Socialstyrelsen
om inrättad biobank, ändrade
förhållanden för biobank samt
nedläggning av biobank
Rätt att besluta om utlämnande av
material från biobank för forskning
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DELEGATIONSORDNING FÖR
REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande
sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de
beslut som fattats enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
1.2 Finansiering eller
medfinansiering av
projekt

Delegering till:
Regional
utvecklingsdirektör

1.3 Projektansökningar och
medfinansieringsintyg

Regional
utvecklingsdirektör

1.4 Förlängning av
projektperiod

Regional
utvecklingsdirektör

1.5 Företagsstöd

Regional
utvecklingsdirektör

1.6 Serviceprogrammet

Regional
utvecklingsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om användningen av
vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete i enlighet med
regleringsbrev, samt övriga projektmedel
inom ramen för regional utveckling upp
till 300 000 kr per beslut.
Får vidaredelegeras.
Tecknande av projektansökningar och
medfinansieringsintyg avseende EU:s
strukturfonder, samt nationella program
upp till 300 000 kr.
Får vidaredelegeras.
Godkännande av förlängning av
projektperiod avseende projekt inom
beslutad medfinansieringsram.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om riktade stöd från
Tillväxtverket avseende stöd till företag i
olika former.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta om beslut om tilldelning av
medel inom fastställt Serviceprogram
upp till ett belopp om 300 000 kr.
Får vidaredelegeras.
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2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

Delegering till:
Regionala
utvecklingsnämndens
ordförande eller vid
förfall för denne
regionala
utvecklingsnämndens
förste vice ordförande
Regionala
utvecklingsnämndens
ordförande
Regional
utvecklingsdirektör

2.4 Yttranden över vägärenden Regional
utvecklingsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å regionala
utvecklings nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap 39 §
KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
regionala utvecklingsnämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde.
Rätt att avge yttranden i vägärenden icke
principiella frågor

Utskriftsdatum: 2019-03-07
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DELEGATIONSORDNING FÖR TRAFIKNÄMNDEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

Delegering till:
Trafiknämndens
ordförande eller vid
förfall för denne
trafiknämndens förste
vice ordförande
Trafiknämndens
ordförande

2.3 Fullmakt

Trafikdirektör

2.4 Yttranden över
spårärenden

Trafikdirektör

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å trafiknämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan
avvaktas (6 kap 39 § KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
trafiknämndens avgörande inte kan
avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde.
Rätt att avge yttranden över spårärenden
i icke principiella frågor.

3 Beslut om tillstånd för färdtjänst enligt lag 1997:736
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
Rätt att besluta om tillstånd till färdtjänst
3.1 Tillstånd till färdtjänst
Trafikdirektör
enligt 7 § lagen om färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om att färdtjänsttillståndet
3.2 Tillstånd ledsagare
Trafikdirektör
även ska gälla ledsagare enligt 8 § lagen om
färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
3.3 Tillstånd för färdtjänst
Rätt att besluta om att tillstånd för
Trafikdirektör
(föreskrifter och villkor)
färdtjänst förenas med föreskrifter och
villkor enligt 9 § lagen om färdtjänst och
gällande reglemente för färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
3.4 Återkallande av
Rätt att besluta om att återkalla tillstånd
Trafikdirektör
färdtjänsttillstånd
enligt 12 § 1 st. lagen om färdtjänst.
Får vidaredelegeras.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-07

Sida 15 av 19

4 Beslut om tillstånd för riksfärdtjänst enligt lag 1997:735
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
Rätt att besluta om tillstånd till
4.1 Tillstånd till riksfärdtjänst
Trafikdirektör
riksfärdtjänst enligt 5 § lagen om
riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om att tillstånd till
4.2 Tillstånd ledsagare
Trafikdirektör
riksfärdtjänst ska gälla även ledsagare enligt
6 § lagen om riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras.
4.3 Tillstånd för riksfärdtjänst Trafikdirektör
Rätt att besluta om att tillstånd till
(föreskrifter och villkor)
riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter
om färdsätt enligt 7 § lagen om
riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras
4.4 Återkallande av
Rätt att besluta om att återkalla tillstånd att
Trafikdirektör
riksfärdtjänsttillstånd
anlita riksfärdtjänst enligt 9 § lagen om
riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-07
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DELEGATIONSORDNING FÖR KULTURNÄMNDEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
1.1Resursfördelning

Delegering till:
Regional
utvecklingsdirektör

1.2 Resursfördelning

Kulturnämndens
ordförande

1.3 Region Kronobergs
konstinköp

Ansvarig
konsthanterare i
Region Kronoberg
Ansvarig
konsthanterare i
Region Kronoberg

1. 4 Destruktion av konst

2. Företrädarskap.
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

Delegering till:
Kulturnämndens
ordförande eller vid
förfall för denne
kulturnämndens
förste vice
ordförande
Kulturnämndens
ordförande

Regional
utvecklingsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om årliga regionala
utvecklingsmedel inom
verksamhetsområdet upp till 100 000
kronor per beslut.
Rätt att i samråd med kulturnämndens
förste och andre vice ordförande fatta
beslut om årliga regionala
utvecklingsmedel inom
verksamhetsområdet mellan
100 000-200 000 kr per beslut.
Rätt att fatta beslut om Region
Kronobergs konstinköp inom ramen för
avsedd budget upp till ett prisbasbelopp.
Rätt att fattat beslut om destruktion av
konst.
Destruktion av konst under ett beräknat värde
till 5 000 kr anses som verkställighet.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut å kulturnämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas (6
kap 39 § KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
kulturnämndens avgörande inte kan
avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde.

Utskriftsdatum: 2019-03-07
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DELEGATIONSORDNING FÖR GRIMSLÖVS
FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande
sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de
beslut som fattats enligt delegation.
2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

3. Särskild delegation
Ärendetyp

Delegering till:
Grimslövs
folkhögskolas
styrelses ordförande
eller vid förfall för
denne Grimslövs
folkhögskolas
styrelses vice
ordförande
Grimslövs
folkhögskolas
styrelses ordförande
Rektor vid
Grimslövs
folkhögskola

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å Grimslöv
folkhögskolas styrelses vägnar i ärenden
som är så brådskande att styrelsens
avgörande inte kan avvaktas.

Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
Grimslövs folkhögskolas styrelses
avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt/utgöra
firmatecknare/föra talan i ärenden som
rör Grimslövs folkhögskolas
verksamhetsområde.

Delegering till:

Beskrivning

3.1 Statsbidrag för
folkhögskola

Rektor vid
Grimslövs
folkhögskola

Rätt att besluta i övriga frågor i vilka det
enligt förordningen(1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen och
statsbidragsvillkor för folkhögskolor och
studieförbund.

3.2 Disciplinära åtgärder

Rektor vid
Grimslövs
folkhögskola

3.3 Disciplinära åtgärder –

Rektor vid
Grimslövs

Rätt att besluta om disciplinära åtgärder
för deltagare i skolans
utbildningar/kurser. Avser ej avstängning
som regleras i 3.5 och 3.6.
Rätt att besluta om avstängning av

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-07
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avstängning internat

folkhögskola

deltagare från internat.

3.7 Disciplinära åtgärderavstängning undervisning

Rektor vid
Grimslövs
folkhögskola

Rätt att besluta om avstängning av
deltagare från undervisning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-07
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 183

Revidering av regionstyrelsens
delegationsordning 2019-2022
(18RGK1993)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022.
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.
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.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Revidering av regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022
 Regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022 rev 190827

Paragrafen är justerad

Uppföljning av Region
Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet
under 2018

7
19RGK206

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs
hel- och delägda bolags verksamhet under 2018

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
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 ITplattform 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.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag 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.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2018
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Regionstyrelsens uppföljning av Region Kronobergs heloch delägda bolag 2018
Ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Genomförande
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten under 2018 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten under 2018 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten under 2018 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott och så även 2018. Resultatet dessa åren har sedan varit runt noll eller
positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas
sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget
skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning. Efter
föregående års påpekande budgetar bolaget med ett nollresultat för år 2019.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten under 2018 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren, med undantag av 2018, har sedan varit mer
positivt än budgeterat. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att
kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Om bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det
egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk
hushållning. Även inför 2019 har bolaget budgeterat med underskott.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2018 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
bolagsordning.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora underskott
och så även för 2018. Resultatet dessa åren har sedan varit runt noll eller positivt.
Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska
personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning. Även inför 2019 har bolaget
budgeterat med underskott.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2018 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har senaste åren budgeterat med underskott. Resultatet de senaste åren
har sedan varit positiva. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att
kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Om bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det
egna kapitalet urholkas men utifrån bolagets balanserade vinstmedel bedöms
risken i nuläget som liten. För 2019 har bolaget budgeterat med ett nollresultat.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
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. Ärendet planeras redovisas för
regionstyrelsen vi sammanträde i september 2019.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2018. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2018 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget har inga ekonomiska effekter eller konsekvenser.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

1. att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2018,
2. att 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. att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2018
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2018
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2018
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under 2018
Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet
under 2018
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2018
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2018

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet
under år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Växjö Småland Airport AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet
under år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Kulturparken Småland AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under
år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-27

Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet
under år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
AB Destination Småland har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-28

Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s
verksamhet under år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om
hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-28

Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB:s verksamhet under år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med redovisning (se
bilaga) om hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK206
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-28

Granskning av Granskning av AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg:s verksamhet under år 2018
Ärende
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i särskilt
beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med redovisning (se bilaga)
om hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och
det fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef

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

§ 184

Uppföljning av Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under
2018 (19RGK206)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och 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.
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

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

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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och 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.
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
 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

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

 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

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK207
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-28

Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2018

Ordförandes förslag till beslut
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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2018

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK207
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-28

Uppföljning av internkontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2018
Ärende
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
I enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag,
stiftelser och föreningar” ska bolagen för att uppfylla informationskravet avge en
årlig redovisning där bolagets ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör beskriver:




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

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

Genomförande
Sideum Innovation AB
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2018. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2018. Internkontrollplanen 2018 är mer utformad
som en verksamhetsplan vilket resulterat i att uppföljingen mer är en
återrapportering av verksamheten.Framåt bör internkontrollplanen tydligare utgå
från bolagets väsentliga processer, rutiner, system och även omfatta en
riskbedömning av dessa. Kontrollmomenten i internkontrollplanen bör sedan
återspegla hur man kontrollerar att identifierade väsentliga processer, rutiner,
system fungerar tillräckligt bra ur ett intern kontrollperspektiv.
Bolaget har inte återrapporterat brister i den interna kontrollen år 2018.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK207
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-06-28

Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2018. Inom vissa kontrollområden har avvikelser mot
rutin konstaterade men bolagets bedömning har ändå varit att ”rutinen fungerar
men är i behov av utveckling”. Bolaget har inte återrapporterat några väsentliga
brister i den interna kontrollen.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2018. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2018. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den interna kontrollens utförande under 2018. Bolaget har inte återrapporterat
brister i den interna kontrollen.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inte inkommit i tid med underlag varför en
granskning inför regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti inte kunnat
genomföras. Ärendet redovisas på regionstyrelsen i september 2019.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2018. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslag till beslut får inga ekonomiska effekter/konsekvenser.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar godkänna genomförd uppföljning av intern
kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2018.

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

§ 185

Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år
2018 (19RGK207)
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.
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.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Uppföljning av
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Kronobergs län 2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK312
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-04-26

Regionstyrelsen

Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018

Ordförandes förslag till beslut
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 2016-2025, samt
utgör rapport till Transportstyrelsen.
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Artikel 7 ur EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007.
”Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna
trafikplikten inom sitt behörighetsområde, och de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om
ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten
ska skilja mellan busstrafik och spårtrafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av
kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information
om eventuellt beviljade ensamrätters art och omfattning.”

1.Inledning och syfte
Denna rapport följer upp region Kronobergs beslut om allmän trafikplikt, angivna i regionens
trafikförsörjningsprogram 2016 -2025.
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.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning och SKL har tagit fram
en vägledning i vilken det framgår vilket innehåll rapporten bör ha och hur den bör utformas. Region
Kronoberg har valt att följa dessa rekommendationer. De flesta nyckeltal och övrig statistik är
densamma som Region Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna jämförelser. För
mer statistik gällande kollektivtrafikens utveckling hänvisas till dessa källor. Uppgifterna i rapporten
grunder sig på länstrafikens statistik över resor, kundundersökningar och redovisning av finansiering
och kostnadsutveckling.
Rapporten presenterar vårt arbete för Transportstyrelsen och är samtidigt en sammanställning för
vår egen kontroll av verksamheten. Rapporten ska utgöra ett underlag för målformuleringarna i
förslaget till ett nytt Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2021 -2030.
Rapporten följer upp målen i trafikförsörjningsprogrammet för 2016-2025, som i hög utsträckning
återspeglar ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Region
Kronoberg reviderar nu den regionala utvecklingsstrategin, bl a med inriktningen att tydligare lyfta in
mål om social hållbarhet, som jämställdhet, jämlikhet, icke- diskriminering, hälsa och
landsbygdsutveckling. Region Kronoberg har i detta sammanhang tagit fram verktyg för
konsekvensanalyser och uppföljning av sociala aspekter av transportplanering. I de underlag för ett
trafikförsörjningsprogram för 2021 – 2030 som nu tas fram, och som bygger på den reviderade
regionala utvecklingsstrategin, ligger ett tydligare fokus på social hållbarhet, liksom på andra
hållbarhetsaspekter. Detta kommer att återspeglas i uppföljningarna av
trafikförsörjningsprogrammet.
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2. Allmän trafikplikt och avtal
Kollektivtrafiklagen anger att beslut om allmän trafikplikt ska föregå en upphandling. Beslutet ska
ange vad som ska upphandlas och varför det ska upphandlas för att motivera att trafiken inte lämnas
till den kommersiella marknaden. Syftet är att allmänhet och kollektivtrafikföretag ska få information
om politisk ambitionsnivå gällande kollektivtrafik i olika områden. Här beskrivs dessa beslut och om
vilka företag som utförde kollektivtrafik i Kronoberg under hela eller delar av året. Kostnader för
respektive avtal redovisas samt eventuella överenskommelser som har gjorts utöver traditionella
upphandlingar i konkurrens. Vi informerar också om kommersiell regional linjetrafik som utförs i
Kronoberg.

2.1 Allmän trafikplikt
Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som
behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som
ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse att bedriva utan att få
ersättning från det allmänna eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.
Den trafik som omfattas av allmän trafikplikt ska motiveras i trafikförsörjningsprogrammet. Den ska
ge en samhällsekonomisk nytta, tillgodose behovet av resor i vardagen och säkerställa ett långsiktigt
sammanhållet kollektivtrafiksystem. De beslut om allmän trafikplikt som har fattats i Kronoberg
framgår av bilaga .

2.2 Kollektivtrafikföretag och kostnadsersättningar
Under 2016 hade Region Kronoberg 11 trafikavtal inom linjelagd regionbusstrafik, 2 inom linjelagd
stadsbusstrafik och 3 inom tågtrafik. Avtal inom servicetrafiken innehåller förutom allmän trafik även
närtrafik men även sjukresor och färdtjänst. Förteckning av avtal och utbetalda ersättningar framgår
av bilaga 5.2

2.3 Ensamrätter eller direkttilldelade avtal
Region Kronoberg upphandlar all trafik regelbundet. Ensamrätter eller direkttilldelade avtal
förekommer normalt inte. Undantaget är Krösatågstrafiken mellan Växjö-Värnamo och Växjö-NässjöJönköping som genom i förtid avslutat avtal var tvunget att direktupphandlas. Här har dock en
ordinarie upphandlingsprocedur nu påbörjats och tilldelningsbesked beräknas fattas i december
2017 med trafikstart i december 2018.

2.4 Kommersiell linjetrafik
Kommersiell regional linjetrafik är sedan 2012 tillåten utan tillstånd men med anmälningsskyldighet. I
Kronoberg finns vid tidpunkten för denna rapports publicering två företag som bedriver kommersiell
linjetrafik i Kronoberg. Det handlar om SJ:s regionaltågstrafik mellan Kalmar och Göteborg. Denna
trafik fyller flera trafikuppgifter, både som interregional trafik mellan ändpunkterna, men lokal
tågtrafik för daglig pendling.
I denna trafik har Region Kronoberg, genom Länstrafiken Kronoberg, ett biljettsamarbete med SJ. SJ:s
utbud kompletterar den av Region Kronoberg upphandlade Öresundstågstrafiken.
Den andra kommersiella aktören är Merresor, som under varumärket Snälltåget bedriver busstrafik
från Karlskrona till Alvesta. Mer information om trafiken finns i bilaga
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2.5 Målområden, mål och indikatorer i TFP 2016 -2025
Målområde attraktivitet och användarbarhet
Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Indikator 1A: Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6
miljoner resor år 2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Indikator 2A: Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor
Indikator 3A: Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år
2025, delmål 12,5% 2020 .
Indikator 4A: Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
Indikator 5A: Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025
(66 % år 2014)
Indikator 6A: Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)
Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
.
Indikator 1B: Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst
4000 påstigande per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt
hållplatshandbokens prioriteringar (berör ca. 10 % av samtliga hållplatser)
Indikator 2B: Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser,
ska åtgärdas enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Indikator 3B: Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med
Länstrafiken Kronoberg (73 % 2014)
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Indikator 1C: Punktligheten i trafiken ska öka
Indikator 2C: Andel inställda turer ska minska
Målområde miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en
.
minskad klimatpåverkan
Indikator 1A: Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara
bränslen år 2020
.
Indikator 2A: Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/kWh år
2014).
Indikator 3A: Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år
2014)
Indikator 4A: Energieffektiviteten ska öka. Max 0,15 kWh/personkilometer i busstrafiken.
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa
Indikator 1B: Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa
Målområde tillgänglighet för hållbar regional tillväxt .
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och
gränslös region
.
Indikator 1: Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter
och Växjö samt övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Indikator 2: Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska.
Indikator 3: Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka
interregionala relationer ska bli fler.
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Indikator 4: Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska.
Målområde ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk resurseffektivitet
Indikator 1: Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,70 resor/utbudskilometer år 2014).
Indikator 2: Nettokostnad per resa
Indikator 3: Nettokostnad per invånare
Indikator 4: Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %

3. Resultat
Här beskrivs utvecklingen av kostnader, intäkter och resande. Nyckeltal har beräknats utifrån
grundstatistiken. I övriga kostnader ligger alla kostnader för Region Kronoberg som hänförs till
kollektivtrafiken men inte är betalning till trafikentreprenörerna. Några av de större posterna ligger
inom biljettförsäljning, marknadsföring, hållplatsunderhåll och trafikplanering där personalkostnader
ingår.
Måluppföljningen hänför sig till målområdena ”ekonomi” och ”attraktivitet och användbarhet”……

3.1 Finansiering och ekonomisk resurseffektivitet.
Här beskrivs trafikens ekonomiska utveckling ur olika perspektiv.

Måluppföljning: målområde ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet.
Trafikkostnader och Trafikintäkter (miljoner kronor)
2014

2015

2016

2017

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter

Buss/bil
Tåg
Totalt

123,4
129,5
252,8

285,9 124,8
172,3 131,2
458,3 256,0

296,1 133,7
182,7 141,0
478,8 274,7

303,7 137,5
188,7 140,5
492,3 278,0

2017

2018

2018

Kostnader

Intäkter

Kostnader

328,0
188,0
515,9

145,7
142,7
288,4

344,2
197,0
540,2

Självfinansieringsgrad
Nedan redovisas självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken i Kronobergs län.

Indikator : Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %
: Linjetrafikens självfinansieringsgrad, 2014-2018.

År
2014
2015

Självfinansieringsgrad
55%
54%
6

2016
2017
2018

56%
54%
53%

Kommentar: Linjetrafikens självfinansieringsgrad har legat över målnivån på 50 procent under hela
strategiperioden (2015-2018). Perioden 2016-2018 minskade dock självfinansieringsgraden från 56
procent till 53 procent. Även om målnivån är uppnådd antyder siffrorna en utveckling mot minskad
självfinansieringsgrad.
Målbedömning: Kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken följer upp självfinansieringsgraden
kontinuerligt för att säkerställa att den inte minskar under målnivån. Länstrafiken menar i en
kommentar att under uppbyggnadsperioden med införandet av ny trafik kan
självfinansieringsgraden sjunka de första åren. Därför kan det i slutet av perioden bli en konflikt
mellan resandemålen i trafikförsörjningsprogrammet och målet om minst 50 %
självfinansieringsgrad.

Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
Indikator: Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,70 resor/utbudskilometer år 2014).
Antal resor per
utbudskilometer
0,7
0,71
0,73
0,75
0,74

År
2014
2015
2016
2017
2018

Kommentar: Antal resor per utbudskilometer ökade med 5 procent mellan 2014 och 2017 vilket
innebär att resurseffektiviteten ökat något under strategiperioden. Det bör dock noteras att antal
resor per utbudskilometer minskade med 0,01 mellan 2017 och 2018.

Indikator : Nettokostnad per resa

År
2014
2015
2016
2017

Nettokostnad
per resa
30 kr
30 kr
29 kr
30 kr
7

2018

31 kr

Kommentar: Nettokostnaden per resa har ökat från 30 kr 2014 till 31 kr 2018, en total ökning med 3
% på fyra år. Under 2018 uppmättes den högsta kostnaden per resa under mätperioden (31kr). Trots
att antal resor per utbudskilometer ökade mellan 2014 och 2018 så minskade inte nettokostnaden
per resa.

Indikator 3: Nettokostnad per invånare
Tabell 1: Nettokostnad i kronor per invånare, 2014-2018.

År
2014
2015
2016
2017
2018

Nettokostnad
per invånare
1386
1420
1433
1529
1592

Index
1,00
1,02
1,03
1,10
1,14

Kommentar: Nettokostnaden per invånare har ökat under strategiperioden (2015-2018).
Trafikutbudet har ökat med 11 % och nettokostnaden per invånare med 14 % under perioden
2014 – 2018. Index i trafikeringskostnaderna steg kraftigt under 2018.

3.2 Resor och Trafikutbud
Kollektivtrafikresandet har ökat kraftigt i Kronoberg de senaste åren och trenden pekar mot en
fortsatt ökning. Framförallt är det stadsbusstrafiken och tågtrafiken som ökar. Regionbusstrafiken
har en mer blygsam ökningstakt. Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till övriga
motoriserade resor ligger på en stabil och för riket som helhet låg nivå. Trafikutbudet har ökat
kontinuerligt under senare år, både för tåg och för buss.

Måluppföljning: Målområde attraktivitet och användarbarhet
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Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Indikator : Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6
miljoner resor år 2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
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Figur 1: Antal resor med kollektivtrafik i Kronobergs län 2008-2018
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Figur 2: Antal resor med kollektivtrafik i Kronobergs län 2008-2018 fördelat på olika trafikslag
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Kommentar: Under perioden 2015-2018 har resandet i genomsnitt ökat med 4,2 procent per år. Det
senaste året låg ökningstakten på 2,4 procent. Jämfört med andra län har Kronoberg haft den
åttonde högsta resandeökningen mellan 2015-2017.
Flest resor sker inom stadstrafiken som under 2018 stod för 40 procent av kollektivtrafikresorna med
i regionen. Tågtrafiken stod för 31 procent och regiontrafiken för 29 procent. 2015-2018 stod stadsoch tågtrafiken för 95 procent av resandeökningen i länet.

Målbedömning: För att nå målet behöver antalet resor med kollektivtrafik i länet öka med i
genomsnitt 2,6 procent per år under resterande strategiperiod (2019-2025). Under 2018 låg
ökningen under denna nivå (2,4 procent), men sett till hela strategiperioden har resandeökningen i
genomsnitt varit betydligt högre. Måluppfyllelsen är således avhängig att den avtagande
ökningstakten som noterades under 2018 inte fortsätter framöver.

Indikator: Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012

2013

2014

2015

Personkilometer

2016

2017

2018

Antal resor

Figur 3: Årlig förändring av antal personkilometer och antal resor i Kronobergs län i procent.

Kommentar: Mellan 2013 och 2016 ökade antal personkilometer i samma takt som antal resor.
Under 2017 ökade antal resor med 4 procent medan antal personkilometer endast ökade med 1
procent vilket innebär att framförallt kortare resor ökade under 2017. Under 2018 låg ökningen av
antal resor och ökningen av personkilometer åter på samma nivå. Sammantaget under
insatsperioden 2015-2018 ökade antal personkilometer med 9 procent, medan antal resor ökade
med 13 procent, vilket alltså innebär att antal korta resor relativt sett har blivit fler och att målet inte
har uppnåtts.
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I riket som helhet ökade antal personkilometer med 1 procent medan antal resor ökade med 6
procent perioden 2015-2017. I jämförelse med riket var skillnaden mellan ökningen av
personkilometer och ökningen av antal resor mindre i Kronobergs län.
Målbedömning: Att antalet personkilometer inte har ökat lika mycket som antalet resor under
strategiperioden beror på att det är kortare resor, exempelvis stadstrafik, som stått för en väsentlig
del av resandeökningen. Samtidigt har antalet resor med regiontrafiken haft en relativt svag
ökningstakt, vilket minskar genomsnittslängden på en resa som företas med kollektivtrafiken i länet.
För att målet ska uppnås behöver således längre resor öka i förhållande till antalet kortare resor.
Länstrafiken menar i en kommentar att ökningstakten av tågtrafiken, och därmed antal längre resor,
sannolikt kommer att vara något lägre under kommande år. De omfattande banarbeten som pågår
och som planeras medför störningar i tågtrafiken och påverkar förtroendet för trafiken. Av dessa
anledningar bedömer Länstrafiken att andelen längre resor inte kommer att öka i samma takt som
tidigare.

Indikator : Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025,
delmål 12,5% 2020

16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
2012

Marknadsandel
2013
2014

Delmål 2020
2015

2016

Mål 2025
2017

2018

Figur 4: Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län 2012-2018.

Kommentar: Under målperioden har kollektivtrafikens marknadsandel av den motoriserade trafiken i
Kronobergs län ökat från 12 procent 2014 till 15 procent 2018. Det bör nämnas att CMA Research
blev ny utförare av kollektivtrafikbarometern från och med 1 januari 2017. Bytet av utförare
sammanföll med en uppmätt ökning av kollektivtrafikens marknadsandel från 10 procent 2016 till 15
procent 2018.
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Kollektivtrafikens marknadsandel i riket som helhet var 31 procent år 2018 vilket innebär att
Kronobergs län ligger långt under rikets genomsnitt. I jämförelse med grannlänen har länstrafiken i
Kronobergs län 1 procentenhet lägre marknadsandel än Jönköping och Blekinge och 3
procentenheter högre marknadsandel än Kalmar län. Länstrafiken i Skåne har dock en
marknadsandel på 30 procent. Kollektivtrafikens marknadsandel tenderar att samvariera med den
aktuella geografins befolkningstäthet. Ju högre täthet, desto högre marknadsandel.
Målbedömning: I relation till det uppsatta målet (13,5 procent) låg länet på en hög nivå under den
senaste mätningen (15 procent). Det går dock inte bedöma om bytet av mätmetoder förklarar
ökningen eller om den är ett resultat av att kollektivtrafiken vunnit resandeandelar i länet. Vi avstår
därför att göra en målbedömning i detta fall då vi är i behov av fler jämförbara datapunkter för att
säkert kunna uttala oss om riktningen. Förslagsvis bör den nuvarande målnivån diskuteras som en
följd av de nya mätmetoderna.

Resultaten i kollektivtrafikbarometern är ryckiga från år till år till synes utan anledning. SKL skriver i
”Öppna jämförelser 2017” att resultatet för har också varit marknadsandelen som hämtas från
Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern är behäftad med en betydande
felmarginal på regional nivå (1,8-4 procentenheter). Det innebär att en stor del av den årliga
variationen i Kronobergs län 2012-2018 skulle kunna vara ett resultat av slumpen.

Indikator : Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
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Figur 5: Antal resor med kollektivtrafik per invånare i Kronobergs län 2009-2018.

Kommentar: Perioden 2015-2018 har resor per invånare i genomsnitt ökat med 3% per år för att
2018 ligga på 52 resor per invånare. Perioden 2015-2018 hade Kronobergs län den tionde högsta
ökningen av antalet resor per invånare.
Målbedömning: Den hittillsvarande utvecklingen ligger i linje med målet om ett ökat antal
kollektivtrafikresor per invånare. Detta innebär att resandetendensen i länet generellt sett ökat
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under strategiperioden – den genomsnittlige invånaren reser något mer nu än tidigare år. Den
framtida utvecklingen är avhängig en mängd faktorer, t ex befolkningsökning och resvanor.

3.3 Kvalitet
Kvalitet är ett centralt begrepp inom kollektivtrafiken. Branschen har under lång tid arbetet
hårt för att kartlägga viktiga parametrar inom kvalitetsbegreppet. Genom
kollektivtrafikbarometern följs kollektivtrafikbarometern kan kollektivtrafiken kvalitet följas
på ett kontinuerligt och likvärdigt sätt över hela Sverige.

Måluppföljning av målområdena ”Tillgänglighet för hållbar regional tillväxt”.
Tillgänglighet

Begreppet tillgänglighet kan användas på fleras sätt inom kollektivtrafiken. Dels för att beskriva
förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken och dels för
att beskriva kollektivtrafikens närhet till bostäder och målpunkter. SKL använder i sin statistik
begreppet tillgänglighet i betydelsen tillgänglighet för funktionsnedsatta. Det är också i den
betydelsen som begreppet diskuteras i det nedanstående.
Region Kronoberg har möjlighet att påverka och underlätta tillgängligheten till kollektivtrafiken på
flera sätt. I de fordonsupphandlingar som Länstrafiken Kronoberg genomför finns också möjlighet att
påverka olika tillgänglighetsaspekter i de fordon som används för vår trafik. Detta är en viktig fråga
för Region Kronoberg och den möjliggör ett inkluderande trafiksystem.
I vår roll som regional kollektivtrafikmyndighet och upprättare länstrafikplan för vi en dialog med
länets kommuner, Trafikverket kring hur kollektivtrafikens infrastruktur kan förbättras, vilket också
innefattar länets hållplatser. I Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram finns ett uttalat mål om
att hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn ska vara tillgänglighetsanpassade och uppfylla
övrigt ställda krav till år 2025. Dessa finns beskrivna i Hållplatshandboken, som finns som bilaga till
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kring dessa frågor förs en kontinuerlig dialog med
berörda aktörer. Vidare är Region Kronoberg positiva till att flera kommuner i Kronoberg har sökt och
erhållit statliga medel genom stadsmiljöavtalen.

Punktlighet
Att bussen eller tågen trafikerar enligt tidtabell är centralt för kollektivtrafikens attraktivitet.
Förseningar förekommer dock och i syfte att öka kunskapen kring varför förseningar uppstår har
Region Kronoberg, med start januari 2016 följt upp punktligheten för busstrafiken. Detta kan följas i
nedan, uppdelat på regionbusstrafik och Växjö stadstrafik. Diagrammen visar hur stor andel av den
totala trafiken som avgår inom fem, resp. 10 minuter från utsatt tid. Statistiken redovisas per månad.
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Nöjdhet
Hur kollektivtrafik i Kronoberg uppfattas mäts på flera olika sätt. Den mest omfattande
undersökningen görs genom kollektivtrafikbarometern, där flera olika kvalitetsmått används.
Ett vanligt förekommande mått är NKI, Nöjd Kund Index. För Kronobergs del har detta index
utvecklats positivt de senaste åren. Frågan som ställs är Hur nöjd är du sammanfattningsvis
med bolaget och värdet speglar andelen som har svarat 4 el. 5 på en femgradig skala. Frågan
ställs till de som nyttar kollektivtrafiken 1 gång per månad eller oftare.

Indikator: Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år
2014)
Indikator: Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)
Tabell 2: Nöjd kundindex och allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg

År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nöjd
kundindex
59%
63%
66%
69%
73%
68%
68%

Allmänhetens nöjdhet
med Länstrafiken
Kronoberg
45%
46%
50%
50%
53%
56%
58%

Kommentar: Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken i Kronoberg, i åldersgruppen 15-85 år, har
ökat för varje år under strategiperioden och är 58 procent 2018.
Det är regionbusstrafiken – som inte följer den övriga trenden. Vi vet idag inte hur nöjdheten ser
ut mellan olika grupper och tider, eller hur nöjdheten fördelar sig i länet. Vi
behöver utökad statistik för att kunna göra en mer uttömmande bedömning.

Perioden 2015-2018 har nöjd kundindex (NKI) balanserat på delmålet på 70 procent för 2020 vilket
innebär en ökning med nästan 10 procentenheter från 2012. Nöjd kundindex för hela landet har
legat stabilt på 61-62 procent 2012-2016 men minskade till 58 procent 2017. I jämförelse med hela
landet står sig således kollektivtrafiken i Kronobergs län väl avseende nöjd kundindex. Dock har
nöjdheten minskat något, och fallit under delmålsnivån, mellan 2016-2018.
Målbedömning: Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken i Kronoberg har successivt ökat under en
längre period vilket ligger i linje med målsättningen. Under strategiperioden har allmänhetens
nöjdhet ökat med tre till två procentenheter per år, vilket är över målet.
Gällande NKI är utvecklingen inte lika stabil om vi ser till strategiperioden. 2016 låg NKI på 73
procent, vilket var en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2015. Under 2017 sjönk nivån till
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68 procent och nivån var densamma under 2018. Fluktuationerna antyder att måttet är känsligt och
kan förändras relativt mycket år från år. Men för att nå det relativt sett ambitiösa målet krävs en
ökning de kommande åren.
Länstrafiken pekar på 2017 ändrades mätmetoden, vilket innebar att NKI över hela landet sjönk i
relation till tidigare mätningar (motsvarande hände marknadsandelen, fast då med en positiv
påverkan). Detta innebär att det är önskvärt att se över målbilden vid kommande revidering.
Målvärdet med NKI på 75 % 2025 är ett högre mål än något annat länstrafikbolag i Sverige uppnår
idag och kommer att vara kostnadsdrivande om det skall kunna uppnås.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Indikator: Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000
påstigande per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt
hållplatshandbokens prioriteringar (berör ca. 10 % av samtliga hållplatser)

Kommentar: Det fanns 239 hållplatslägen 2014 med fler än 4 000 påstigande per år. Vi har inte
statistik på hur många av dessa som uppfyller de krav som kollektivtrafikmyndigheten har satt upp i
TFP. Relativt få uppfyller samtliga krav och relativt många uppfyller delvis kraven. Vi har dock en
tydlig bild av vilka hållplatserna är, däremot inte exakt vad som ska göras för att nå upp till kraven.

Indikator : Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska
åtgärdas enligt hållplatshandbokens prioriteringar. Länstrafiken menar att man nu saknar
möjlighet att följa detta
Indikator : Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken
Kronoberg (73 % 2014)
Tabell 3: Andelen resenärer som anser att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg.

2012

69%

2013
2014
2015
2016
2017
2018

År
73%
73%
75%
77%
78%

Enkelhet att resa
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Kommentar: Andelen som anser att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg har ökat för
varje år under strategiperioden och år 2018 var den 78 procent. Genomsnittet för riket som helhet
var 74 procent år 2018 vilket innebär att Kronobergs län står sig väl i jämförelse med övriga län.
Målbedömning: Under strategiperioden 2015-2018 har målet om enkelhet att resa uppnåtts. Även
om trenden pekar på en fortsatt ökning av andelen som anser att det är enkelt att resa med
Länstrafiken Kronoberg så går det dock inte förutsätta att ökningen kommer fortsätta utan att göra
en bedömning av orsakerna bakom ökningen.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Indikator 1C: Punktligheten i trafiken ska öka
Tabell 4: Andel buss och tåg som gick enligt tidtabell (RT= Rätt Tid).

Bolag/år
Regionbuss RT +10min
Stadsbuss Växjö RT +5min
Krösatåg Nord RT +3min
Krösatåg Syd RT +3min
Öresundståg RT +3min
Pågatåg RT + 3min

2016
97,4%
94,7%
-

2017
97,4%
92,5%
85,2%
86,2%
84,3%
96,0%

2018
96,9%
92,6%
91,0%
91,0%
87,0%
97,0%

Kommentar: Andelen region och stadsbussar som håller sig inom tidsintervallet för punktlighet (5min
för stadsbussar och 10min för regionbussar) har minskat under strategiperioden. Minskningen är
särskilt stor för stadsbusstrafiken där punktligheten minskat med drygt 2 procentenheter sedan
2016.

Punktligheten för tågtrafiken har ökat för samtliga tågbolag. Särskilt stor har ökningen varit för
Krösatåg som förbättrat sin punktlighet med cirka 5 procentenheter i både nordgående och
sydgående riktning. Utifrån tillgänglig data är målet om ökad punktlighet uppfyllt för tågtrafiken men
fler mätpunkter är nödvändiga för att uppskatta hur trenden ser ut. Stora banarbeten i södra Sverige
har påverkat tågtrafikens kvalité.
Kommentar: Länstrafiken menar att stadsbusstrafiken har drabbats av förseningar med anledning av
stora trafikomläggningar. Länstrafikens bedömning är att omfattningen av planerade banarbeten
eller trafikomläggningar påverkar resenärernas förtroende för trafiken eftersom de leder till
störningar.

Indikator Andel inställda turer ska minska
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Det finns för närvarande ingen statistik på andelen inställda turer. Den statistik som förs avser hur
stor det av trafiken som utförs enligt tidtabell överhuvudtaget.

Målområde miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en
minskad klimatpåverkan
Indikator Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år
2020
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Figur 6: Andel fordon i linjetrafiken (buss) som använder förnybara drivmedel.

Kommentar: Andelen fordon i linjetrafiken som använder förnybara drivmedel ökade från 12,5
procent 2012 till 87,1 procent 2014. Mellan 2014 och 2015 ökade andelen fordon med förnybara
drivmedel till 99,3 procent och har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå. År 2018 använde
99,2 procent fordonen förnybara drivmedel.
Målbedömning: Målet att 100 procent av fordonen i linjetrafiken ska använda sig av förnybara
drivmedel uppnåddes 2015 och har sedan legat stabilt på samma nivå.
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Indikator: Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/kWh år 2014).
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Figur 7: Partiklar i g/kWh 2008-2018

Kommentar: Utsläpp av partiklar från busstrafik mätt i g/kWh minskade från 0,02 g/kWh 2014 till
0,015 g/kWh 2015 och har sedan legat kvar på den nivån.

Målbedömning: Målet om ett maximalt utsläpp av partiklar på 0,015 g/kWh uppnåddes år 2015 och
har sedan legat stabilt på samma nivå.

Indikator: Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
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Figur 8: Kväveoxider i g/kWh 2008-2018

Kommentar: Trots att andel fordon med förnyelsebart drivmedel ökade med 12 procentenheter
mellan 2014 och 2015 så har utsläpp av kväveoxider legat kvar på 1,9-2,0 gram kväveoxider per Kwh
under hela strategiperioden.
Målbedömning: Målet om 1g/kWh kväveoxider har inte uppnåtts.
I en kommentar pekar länstrafiken på att dagens bussflotta till allra största del körs med Euro 5
motorer. Euro 6 motorer och kommande Euro 7 motorer släpper ut mindre kväveoxider och
Länstrafikens bedömning är därför att det finns möjlighet att målet skulle kunna uppnås till 2025.
Måluppfyllnaden är dock beroende på vilka drivmedel som kommer att användas i
bussupphandlingen 2023 för att målet skall kunna uppnås. Sannolikt kommer dock en viss andel
elbussar att krävas för att målet ska kunna nås.

kWh/personkilometer

Indikator: Energieffektiviteten ska öka. Max 0,15 kWh/personkilometer i busstrafiken.
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Figur 9: Energianvänding (kWh/personkilometer) för linjetrafiken.
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Kommentar: Energieffektiviteten i busstrafiken har legat kvar på samma nivå (0,35
kWh/personkilometer) under hela strategiperioden (förutom år 2014 då energieffektiviteten
minskade under 1 år).
Målbedömning: Energieffektiviteten har inte förbättrats under strategiperioden. Målet om 0,15
kWh/personkilometer har inte uppnåtts och trenden visar inte på någon förbättring.
Länstrafiken menar i en kommentar att dagens stadsbusstrafik drivs med biogasbussar (Euro 5) som
är relativt energikrävande. Euro 6 motorer och kommande Euro 7 motorer är mindre energikrävande.
Bedömning är att nya motorer i kombination med Elbussar i stadstrafiken skulle möjliggöra att målet
kan nås till 2025. Ett jämnare trafikflöde, fler resenärer ombord och eco-driving påverkar också
möjligheten att nå målet.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa
Indikator : Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa
Idag följs inte kollektivtrafikens hälsopåverkan upp på ett systematiskt sätt. Det råder viss oklarhet
hur kollektivtrafikens påverkan på hälsa ska mätas. Generellt kan dock påpekas att de minskade
utsläppen av partiklar, både till följd av att fler reser kollektivt och till följd av övergången till
förnybara bränslen, bidrar till en hälsosammare stadsmiljö.
Länstrafiken menar att det finns flera utredningar att hänvisa till som visar att kollektivtrafiksystemet
bidrar till ökad hälsa.
WSP har i rapporten ”Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna 2018” på
uppdrag av Svensk Kollektivtrafik bl. a. visat att kollektivtrafiken bidrar till att minska antalet dödade
och skadade i trafikolyckor samt att kollektivtrafiken ökar människors vardagsmotion.
Trivector har i rapporten ”Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län” på uppdrag
av Region Kronoberg bl. a. visat att de positiva folkhälsoeffekterna av anslutningsresor med gång och
cykel till dagens kollektivtrafik i Kronobergs län uppgår till 662 miljoner kr per år.
WSP har i rapporten ”Kollektivtrafikens samhällsnytta” på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik bl. a.
visat på hälsoeffekter av aktivt resande, där kollektivtrafiken bidrar till många människors
vardagsmotion genom att stimulera gång och cyklande för resor till och från kollektivtrafikens
stationer och hållplatser.

Målområde tillgänglighet för hållbar regional tillväxt
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och
gränslös region

20

Indikator 1: Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter och
Växjö samt övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Tabell 5: Inomregionala relationer till Växjö

Ort
Ort
Kvot 2013 Kvot 2018
Växjö
Åseda
1,25
1,25
Växjö
Lessebo
0,76
0,63
Växjö
Tingsryd
1,49
1
Växjö
Älmhult
0,84
0,7
Växjö
Ljungby
1,11
1,11
Växjö
Alvesta
0,70
0,65
Genomsnitt
1,03
0,89

Tabell 6: Mellanregionala relationer

Ort
Ort
Kvot 2013 Kvot 2018
Tingsryd Karlshamn
2,50
1,18
Älmhult Osby
0,50
0,50
Älmhult Malmö
0,80
0,78
Genomsnitt
1,27
0,82

Kommentar: Restidkvoterna för pendlingsrelationer med tillgänglig data från 2013 och 2018 visar att
kvoterna för kollektivtrafiken minskat mellan de två tidpunkterna. Restiden med kollektivtrafik har
således förbättrats för dessa relationer vilket är i enlighet med målet. En brist med denna jämförelse
är dock att det saknas data från 2013 för en rad relationer vilket innebär att jämförelsen inte är
heltäckande.

Målbedömning: Sammanställ data för fler relationer under 2019 så att jämförelsepunkt finns då
målet ska följas upp nästa gång.

Indikator: Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska.
Kommentar: Här finns det ingen data från tidigare år. Under 2018 har dock nya bussfiler färdigställts
på två ställen i Växjö, samt att linje 3 har rätats ut, vilket innebär snabbare resor. Ytterligare åtgärder
är sannolikt på gång under 2019-2020.
Målbedömning: Data från 2018 har sammanställts. Nästa gång målet ska följas upp kan 2018
användas som jämförelsepunkt.
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Indikator: Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka
interregionala relationer ska bli fler.
Kommentar: Utbudet mot Kalmar och Karlskrona är oförändrat. En mindre ökning av
resmöjligheterna mellan Växjö och Jönköping samt mellan Växjö och Malmö/Köpenhamn har ägt rum
under strategiperioden. Det har även skett en utökning av busstrafiken mellan Ljungby och Halmstad.
Målbedömning: Data från 2018 har sammanställts. Nästa gång målet ska följas upp kan 2018
användas som jämförelsepunkt. Utöver insamling av data krävs kostsamma åtgärder för att uppnå
målet.

Indikator: Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska.
Kommentar: Data saknas från tidigare år men enligt Länstrafiken har det inte skett några
förbättringar.
Målbedömning: Data från 2018 har sammanställts. Nästa gång målet ska följas upp kan 2018
användas som jämförelsepunkt.

Regional Utveckling
Region Kronoberg
351 88 Växjö
www.regionkronoberg.se
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 186

Uppföljning av trafikförsörjningen i
Kronobergs län 2018 (15RK312)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar 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. 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.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut - Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018
 Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018

Paragrafen är justerad

Modell för ett helt
uppkopplat Kronoberg –
uppsägning av
avsiktsförklaringar
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17RK281

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK281
Handläggare: Peter Kirsten, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2019-06-10

Regionstyrelsen

Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg – uppsägning
av avsiktsförklaringar

Ordförandes förslag till beslut
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 IP-Only 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.
Region Kronoberg avser arbeta vidare med bredbandsutbyggnad inom ett större
geografiskt område och i samverkan med grannlänen i Sydsverige.
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Diarienr: 17RK281
Handläggare: Peter Kirsten, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2019-06-10

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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2017-09-25
Regional Utveckling
Hållbar Tillväxt
Lena Carlborg

Avsiktsförklaring - Samverkan kring
Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg
1 Bakgrund

För utvecklingen i Kronobergs län är medborgarnas tillgång till ett välfungerande
bredband en nyckelfråga. Var man än bor i länet och vilken verksamhet man än
ägnar sig åt så ökar utvecklingsmöjligheterna för de som är uppkopplade.
Regionen behöver därför en bred uppslutning och gemensam kraftsamling för att
både nu och i framtiden säkerställa att vi har tillgång till en heltäckande
bredbandsinfrastruktur av god kvalité.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och huvuddelen av de mobila
tjänster som används ska inte hindras av geografiska tekniska begränsningar.
Syftet med Bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det
strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga det beslutade
bredbandsmålet.

2 Syfte

Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs län.

3 Allmänt

Länsstyrelsen fördelar idag statliga stöd-medel till aktörer och
bredbandsföreningar i Kronobergs län enligt stödregelverket i
Landsbygdsprogrammet.
Länets kommuner har tagit ett stort ansvar för utbyggnaden i tätorter.
Kommunerna har en viktig lokal roll för samordning och överblick över de lokala
bredbandsnäten. Offentliga stöd för bredbandsinvesteringar brukar kräva
samordning med kommunala planer. Kommunerna har tagit på sig att bygga ut
stamnät på lokal nivå.
Kommunerna har, dels genom egna beslut och i vissa fall via ett eget bolag,
samverkat med lokala utvecklingsgrupper för att starta/initiera
planeringsprocesser för utbyggnad av lokala bredbandsnät. Kommunerna har ofta
nära samarbete med byanätsföreningarna och erbjuder ofta olika typer av
information till de föreningar som startas upp.
Fördelningen 2016-10-01 när det gäller nätägare i Kronobergs län är ca 69 %
kommunala bredbands- och energibolag och 31 % privata aktörer såsom
e4752f5e-3b4c-4302-bdb55ed9f5a7c10f.docx
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byanätsföreningar och större privata bredbandsaktörer (Källa: PTS
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016).
I den nationella bredbandsstrategin är man tydlig med att utbyggnaden av
bredband ska och förväntas ske på marknadsmässiga grunder vilket innebär rent
ekonomiskt att marknaden, det vill säga nätägare, tjänsteleverantörer, operatörer
och kunder ska finansiera den största delen av utbyggnaden.

4 Region Kronobergs roll

I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och regionstyrelsens
presidium överens om att Region Kronoberg ska ta fram en modell för
bredbandsutbyggnad i Kronobergs län. Regionfullmäktige fastställde i juni 2017
Budget för Region Kronoberg där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Region Kronoberg ansvarar för att ta fram modellen i dialog med länets
kommuner. Region Kronoberg driver processen tillsammans med länets
kommuner, länsstyrelsen och aktörer på bredbandsmarknaden. Region
Kronoberg ansvarar för att ta genomföra upphandling och förvaltning av avtal för
bredbandsutbyggnad.
Parallellt med processen tar Region Kronoberg fram en Marknadsanalys och
investeringsbehov tillsammans med Region Jönköping och Regionförbundet i
Kalmar län. Denna analys beräknas vara klar 2017-12-18 och resultat av denna
kommer att visa projektering och kalkylering av återstående utbyggnad i
Kronobergs län samt visa särskilt intressanta områden för utbyggnad av fast
bredbandsinfrastruktur efter informationssamling hos samtliga kända aktörer i
länet.

5 Kommunens roll

Kommuner i Kronobergs län kan om de så önskar ansluta sig till denna
avsiktsförklaring och genom detta aktivt delta i dialogen avseende områden som
är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad samt i dialogen avseende
erfarenhetsutbyte.
Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs i kommunen är öppna
nät och för att aktivt samverka när det gäller tillträde till sina eventuellt egna
befintliga bredbandsnät.

6 Parter
-

Region Kronoberg
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

7 Signaturer
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REGION KRONOBERG

Datum
…………………………………….

…………………………………….
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande
Per Ribacke
Alvesta kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Monica Widnemark
Lessebo kommun

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Gunnarsson
Ljungby kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Germundsson
Markaryds kommun

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….
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…………………………………….
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Jeansson
Tingsryds kommun

…………………………………….
Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlsson
Uppvidinge kommun

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje
Växjö kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Eva Ballovare
Älmhults kommun
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 187

Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg –
uppsägning av avsiktsförklaringar
(17RK281)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar 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
IP-Only 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.
Region Kronoberg avser arbeta vidare med bredbandsutbyggnad inom ett större
geografiskt område och i samverkan med grannlänen i Sydsverige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

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

Regionstyrelsen beslutar att begära utträde ur avsiktsförklaringen ”Samverkan kring
Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg ”, samt föreslår Alvesta, Markaryds, Ljungby
och Älmhults kommuner att besluta detsamma.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Remissyttrande - Remiss
för Program för
räddningstjänst och
sanering vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning
samt Plan för övertagande
av kommunal
räddningstjänst
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 19RGK989
Handläggare: Agneta Karlsson, Säkerhetsenheten
Datum: 2019-08-12

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Remiss för Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning samt Plan för
övertagande av kommunal räddningstjänst

Ordförandes förslag till beslut
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.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Ulrika Joelsson Gustafsson
Kanslidirektör

Remiss för program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning och plan för
övertagande av kommunal räddningstjänst
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BESLUT
Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst, dnr XX, är beslutat av Ingrid
Burman, landshövding, med Anders Flanking, Länsråd, som deltagande. Planen
beslutades den XX.
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1. INLEDNING
Länsstyrelsen har två typer av räddningstjänstuppdrag:
•
•

Möjlighet till övertagande kommunal räddningstjänst1, samt
Ansvarar för statlig räddningstjänst vid olycka vid utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning2.

Denna plan syftar främst att beskriva det förstnämnda. För Länsstyrelsens ansvar
vid kärnteknisk olycka, se Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
Syftet med ett övertagande är att säkerställa att insatserna genomförs så effektivt
som möjligt. Länsstyrelsen bör ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst när
en eller flera kommuner inte själva har förmåga att ensamma eller i samverkan
med andra utföra räddningsinsatser på ett tillfredsställande och effektivt sätt i
enlighet med de krav Lagen om skydd mot olyckor ställer.3
Utöver detta uppdrag är Länsstyrelsen geografiskt områdesansvarig myndighet för
krishantering och krisberedskap på regional nivå, liksom högsta
totalförsvarsmyndighet i länet. Dessa uppgifter ska ibland hanteras parallellt som
räddningstjänstuppdraget. För mer information om Länsstyrelsens arbete med det
geografiska områdesansvaret, se Krisledningsplan för Länsstyrelsen i Kronobergs län.

REVIDERINGSRUTINER OCH SAMRÅD
Osäker på hur ni vill arbeta med detta och hur ni vill fastställa planen. Remiss
aktuellt? Eller bara internt samråd?

RELATERADE DOKUMENT
Följande dokument kan läsas för att få ytterligare förståelse för Länsstyrelsens
krisledningsarbete:
•
•
•
•
•
•

Krisledningsplan för Länsstyrelsen i Kronobergs län
Regional risk- och sårbarhetsanalys för Kronobergs län
Överenskommelsen Krissamverkan Kronoberg
Regionala rutiner för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och kriser i
Kronobergs län
Samverkan mellan frivilligorganisationer och Krissamverkan Kronoberg
Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning

FSO 4 kap 33§
LSO 4kap 6§
3 MSBFS 2012:5
1
2
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2. JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ger ett utrymme för länsstyrelsen
att överta ansvaret för kommunal räddningstjänst i vissa situationer. Detta
förtydligas i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO):
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Övertagande av ansvaret för räddningstjänsten i vissa fall
33 § Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får
länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av
insatserna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, skall
länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.
Om flera län berörs av räddningsinsatser som avses i första stycket får länsstyrelserna
komma överens om vilken länsstyrelse som får ta över ansvaret för räddningstjänsten
i kommunerna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst skall
länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som skall ansvara för att
räddningsinsatserna samordnas.
34 § En länsstyrelse ska efter att ha hört kommunerna i länet och berörda
myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna utöva sitt
ansvar enligt 33 §.
Länsstyrelsen ska informera allmänheten om innehållet i planerna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet
i planerna. Förordning (2008:1220).
Observera att lagstiftningen i detta fall säger får ta över ansvaret, inte ska.
Ett övertagande av ansvaret för räddningstjänsten ska bara göras om det
bedöms ge bättre förutsättningar att effektivt genomföra räddningsinsatserna i det berörda området.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) allmänna råd (MSBFS
2012:45) om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst rekommenderar att
Länsstyrelsen har en kontinuerlig förmåga att bedöma om den ska ta över
ansvaret för räddningstjänsten vid omfattande räddningsinsatser samt ha en
planering för hur bedömningen och eventuellt övertagande ska genomföras eller
om andra åtgärder kan vara tillräckliga för att bistå berörda kommuner.
Observera att när Länsstyrelsen tar över ansvaret för räddningstjänsten, tar
Länsstyrelsen över ansvaret för all räddningstjänst inom berörd/a kommun/er.
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunen har rätt till skälig ersättning för kostnader som uppstår vid
räddningsinsatser. Då ett övertagande skett av Länsstyrelsen, kan
kommunen/kommunerna söka ersättning i efterhand då räddningsinsatsen
avslutats. Kostnaderna för räddningsinsatsen läggs på kommunen, vilken kan söka
ersättning hos MSB. För att MSB ska kunna betala ut ersättning måste
myndigheten pröva ansökan, utifrån om händelsen är ersättningsbar samt om de
kostnader kommunen söker ersättning för medger rätt till ersättning. Vid större
händelser innebär MSB:s bedömning en omfattande process.
Vid händelser som berör en kommun, men där konsekvensen kan minskas om
annan kommun agerar, kan räddningsinsatserna i kommunerna göras till en
räddningsinsats och därmed blir det en självrisk. Den primärt drabbade
kommunen tar då den hjälpande kommunens kostnader och söker ersättning för
hela beloppet och med en självrisk som resultat.4
Länsstyrelsens kostnader, det som ej handlar om kommunal räddningstjänst. Jag
hann börja läsa, men inte hitta något definitivt. Här är en utredningen från
Västmanlandsbranden iaf, som säger en hel del om LST:s ersättning:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27619.pdf

INNEBÖRDEN AV ÖVERTAGANDE AV KOMMUNAL
RÄDDNINGSTJÄNST
Ett övertagande innebär att Länsstyrelsen övertar hela ansvaret för kommunal
räddningstjänst i den eller de berörda kommunerna, inte bara för en viss
räddningsinsats. Det innebär att Länsstyrelsen har ansvar för organisation och
hantering både av de räddningsinsatser som har föranlett ett övertagande och för
att det finns en beredskap och förmåga att hantera andra händelser som kräver
räddningsinsatser i berörd/a kommun/er så länge övertagandet varar.

4

7 kap 1-3§§ LSO samt 7 kap 1-3§§ FSO
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3. LEDNINGSFÖRHÅLLANDEN
Länsstyrelsen kommer att bemanna sin organisation enligt ordinarie rutiner i
Krisledningsplanen. Utöver detta tillkommer en räddningsledare, samt den
räddningstjänstkompetens som denne anser sig behöva från de kommunala
räddningstjänsterna.
Vid ett övertagande får Länsstyrelsen en övergripande ledningsroll med ansvar för
bland annat prioritering och fördelning av resurser, stöd till räddningsledaren samt
för information till allmänheten. Länsstyrelsen måste därför ha eller tillförskaffa
sig den förmåga som krävs för att kunna bedöma och anpassa behovet av
erforderliga resurser samt behovet av ledning i förhållande till pågående
räddningsinsatser, behovet av beredskap samt riskbild.
Länsstyrelsen tar över ansvaret för räddningstjänsten, samt ett ansvar för de
bedömningar som sker före, under och efter ett eventuellt övertagande. Detta
inkluderar även hur olika typer av händelser ska bedömas, samt hur och på vilka
grunder prioriteringar ska göras. Avsikten är alltså inte att Länsstyrelsen ska ha en
egen organisation för ledning av omfattande insatser i kommunal räddningstjänst.

INKALLELSE AV PRESUMTIV RÄDDNINGSLEDARE
Inkallelsen av en presumtiv räddningsledare bör om möjligt ske innan
övertagandet äger rum. Detta för att ta stöd av den presumtiva räddningsledaren i
analysen av behovet av att överta den kommunala räddningstjänsten.
Den presumtiva räddningsledaren kallas in av länsledningen. I inkallandet anges
önskad tid och plats för inställelse.
De räddningsledare som kan bli aktuella för att utses är primärt samma som de
som Länsstyrelsen ingått avtal med som presumtiva räddningsledare vid
kärnteknisk olycka.

RÄDDNINGSLEDARENS ANSVAR
Räddningsledaren ansvarar för den operativa ledningen av räddningsinsatsen.
Detta innebär bland annat ansvar för:
•
•
•
•

Ledningen av räddningsinsatsen, utifrån den ram som ges av
landshövdingen
Beslut om mål med insatsen
Fördelning av uppgifter till räddningstjänstens organisatoriska delar, samt
samordning av dess olika delar
Samordning av genomförandet av insatsen
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Utöver detta har räddningsledaren de skyldigheter och befogenheter som följer av
LSO samt FSO:
•
•
•
•
•

Göra ingrepp i annans rätt (6 kap 2§ LSO)
Anmoda om tjänsteplikt (6 kap 1§ LSO)
Begära hjälp av annan myndighet (6 kap 7§ LSO)
Rapportera vissa iakttagelser (3 kap 7§ LSO)
Avsluta räddningsinsats (4 kap 7§ LSO)

Den förordnade räddningsledaren är räddningsledare för den omfattande
räddningsinsatsen. För övriga eventuella räddningsinsatser inom de kommuner
där ett övertagande har skett utses räddningsledare enligt gängse rutiner i
respektive kommun. Det är däremot Länsstyrelsen ansvar att räddningsledare
utses för samtliga räddningsinsatser i berörda kommuner.

ORGANISATION VID ÖVERTAGANDET
Vid inkallandet av en presumtiv räddningsledare (men innan beslut om
övertagande har fattats) ska krisledningen stödja den presumtiva räddningsledaren
i dennes analyser. När beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst har
fattats kvarstår ändå Länsstyrelsens uppgift som ansvarig för det geografiska
områdesansvaret i Kronoberg. Det är därför viktigt att ordinarie krisledningsstab
fortsätter med detta arbete parallellt med att man även agerar stab åt
räddningsledaren vid behov.
Länsstyrelsens arbete med det geografiska områdesansvaret sker enligt
Krisledningsplanen samt gällande rollbeskrivningar.
Räddningsledaren tar stöd av den kompetens som denne behöver från de
kommunala räddningstjänsterna5. Räddningsledaren beslutar själv hur denne vill
bygga organisationen för räddningsinsatsen och skadeplatsorganisationen.
Organisation bör i första hand bemannas med personal från primärt drabbad
kommun. Organisationen bemannas i samverkan med andra operativt berörda
aktörer.
SAMORDNING RÄDDNINGSLEDARE OCH STABSCHEF
Det är stabschefen som ansvarar för att omhänderta de frågor som ligger inom
det geografiska områdesansvaret och som rör regional samordning. Stabschefen
ska samverka med räddningsledaren för att kontinuerligt göra bedömningar om
vilka frågor som faller under räddningstjänstarbetet och vilka frågor som istället
ska hanteras inom det geografiska områdesansvaret.

5
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Räddningsledaren bör ses som en egen funktion inom krisledningsstaben som kan
beställa stöd från stabschefen. Räddningsledarens behov, i enlighet med dennes
befogenheter avseende ingrepp i annans rätt6 går före det geografiska
områdesansvaret, men får inte allvarligt hindra Länsstyrelsen från att genomföra
sin uppgift. Räddningsledaren har inte mandat att fatta några beslut som rör det
geografiska områdesansvaret. Räddningsledaren ansvarar för alla beslut som rör
räddningstjänstarbetet.
ARBETSMILJÖANSVAR
Vid övertagande av omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst har
respektive räddningstjänst som arbetsgivare fortsatt arbetsmiljöansvaret för sin
personal. Detta arbetsmiljöansvar tas således inte över av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har dock arbetsmiljöansvaret för personal anställd vid den egna
länsstyrelsen samt de förordnade räddningsledarna.

6
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4. BESLUTSTÖD
Vid händelser som innebär eller kan leda till omfattande och utdragna
räddningsinsatser ska Länsstyrelsen tillsammans med berörda kommuner och
andra myndigheter värdera vilken strategi som bedöms ge det mest effektiva
genomförandet av räddningsinsatserna. Det finns tre huvudsakliga alternativ:
•
•
•

Kommunerna arbetar enligt ordinarie struktur.
Länsstyrelsen övertar ansvaret för kommunal räddningstjänst i en eller
flera kommuner.
Länsstyrelsen bistår kommunerna med olika slags stöd för att underlätta
hanteringen av räddningsinsatserna utan att överta ansvaret för kommunal
räddningstjänst. (Exempelvis stöd att mäkla förstärkningsresurser eller
aktivera ISF-stöd för analyshjälp.)

Efter att en presumtiv räddningsledare har kallats in ska denne, med stöd av
krisledningen, starta en bedömningsprocess kring behovet av övertagande. I
denna analys ska åtgärden vägas mot andra alternativ från Länsstyrelsens sida.
Målet med analysarbetet är att skapa en samlad bild av det totala behovet och den
totala effekten av eventuella åtgärder. Länsstyrelsens ambition är att i första hand
stödja de lokala räddningstjänstorganisationerna.
ANALYSFRÅGOR
Följande punkter är ett stöd för analysarbetet.
Grunder
•
•
•
•
•
•
•

Vad har hänt? Hur ser hot- och riskbilden ut? Geografi?
Vilka skyddsvärden är hotade på kort sikt och längre sikt?
Vilka andra aktörer är berörda av händelsen eller hotet?
Hur ser helhetsbilden av konsekvenser ut? Samhällsstörningar? Skador?
Bedömt behov av uthållighet?
Bedömt behov av uppskalning av egna eller andras resurser?
Vilka juridiska grunder gäller för Länsstyrelsens agerande?

Inriktning och samordning
•
•
•
•

Vilken lägesinformation och prognoser finns eller måste inhämtas?
Vilken inriktning/prioriteringar har andra aktörer?
Vilka värden ska särskilt skyddas?
Annat?
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ÖVERTAGANDE
För att länsstyrelsen ska ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid
omfattande räddningsinsatser bör något av följande förhållanden föreligga7:
•
•
•
•
•

Det ställs större krav på ledning än vad de berörda kommunerna har
förmåga till
Berörda kommuner har stora svårigheter att samverka och samordna
verksamheten sinsemellan eller med statliga myndigheter
Berörda kommuner kan inte få överblick över eller tillgång till de resurser
som är nödvändiga för insatsen
Det ställs så stora krav på uthållighet att de berörda kommunerna inte
klarar att upprätthålla sin beredskap
En eller flera kommuner begär att Länsstyrelsen tar över ansvaret

En central princip är att den tid som åtgår för ett övertagande ska stå i rimlig
proportion till sannolikheten att det ska leda till ledningsmässiga effekter. Det är
inte effektivt att implementera ett övertagande av ansvaret för kommunal
räddningstjänst för en händelse med kort varaktighet.
INFLYTANDETRAPPAN
Följande trappa är exempel på Länsstyrelsens åtgärder med olika grad av styrning
gentemot aktuell situation. Oavsett steg ska Länsstyrelsen kontinuerligt bedöma
sina åtgärder och behovet av ett övertagande.

Länsstyrelsens metodik att bedöma övertagandet sker parallellt med uppdraget att
vara geografiskt områdesansvarig.

7
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5. BESLUT OM ÖVERTAGANDE
Beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst fattas av Landshövdingen
eller dennes ställföreträdare efter föredragning av stabschefen i Länsstyrelsens
krisledning, om en sådan har upprättats. I de fall en krisledning ej har upprättats är
beredskapsdirektören föredragande. I länsledningens frånvaro fattas beslutet av
tjänsteman i beredskap. Mall för beslut finns i bilaga 1.
I samband med beslutet förordnas en räddningsledare från de presumtiva
räddningsledare som Länsstyrelsen har utsett. Om ingen av de utsedda presumtiva
räddningsledarna finns tillgängliga kan annan person med motsvarande
kompetens utses. Förordnandet ska vara skriftligt och kommuniceras till berörda
aktörer i länet. Landshövdingen kan när som helst upphäva förordnandet för en
räddningsledare. Mall för beslut finns i bilaga 2.
Avslut och återlämnande av räddningstjänsten sker skriftligen.
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6. BILAGOR
BILAGA 1, BESLUTSMALL FÖR ÖVERTAGNADE
Beslut
Länsstyrelsen i Kronoberg län beslutar med stöd i 4 kap 33§ Förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor att överta ansvaret för räddningstjänsten i
<kommunnamn, samtliga kommuner som omfattas> kommun.
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 4 kap 10 § Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor <personnamn> som räddningsledare i berörd kommun/kommuner för
den omfattande räddningsinsatsen. Vid eventuellt övriga räddningsinsatser utses
räddningsledare enligt ordinarie plan. Dessa ansvarar då för respektive
insatsområde och arbetar utifrån de riktlinjer som ges av Länsstyrelsens ledning.
Beslutet gäller från och med den <datum och klockslag> och till dess att beslut
fattas om frånträdande av ansvar från räddningstjänsten.
Motivering
Beslutet fattas med anledning av <kort beskrivning av händelsen, inklusive
geografiskt område eller andra typer av begränsningar>. Länsstyrelsen har tagit
händelsen under noggrant övervägande och har kommit fram till beslutet då
<beskrivning av analyser, samråd, samlad bedömning>.

………………………………..
NN, Landshövding

…………………………..
NN, Räddningsledare

Sändlista
• Berörda kommuner
• Räddningschefer i berörda kommuner
• Aktörer i Krissamverkan Kronoberg
• Försvarsdepartementet
• Socialdepartementet
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Statens haverikommission
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BILAGA 2. BESLUT OM TILLFÖRORDNANDE AV
RÄDDNINGSLEDARE
Beslut
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar <datum, tidpunkt> att utse <namn> till
räddningsledare vid den omfattande räddningsinsatsen. Situationen omfattar
<kort beskrivning av händelsen, inklusive geografiskt område eller andra typer av
begränsningar>. Utsedd räddningsledare ansvarar för den operativa ledningen av
räddningsinsatsen. Detta innebär bland annat ansvar för:
•
•
•
•

Ledningen av räddningsinsatsen, utifrån den ram som ges av
landshövdingen
Beslut om mål med insatsen
Fördelning av uppgifter till räddningstjänstens organisatoriska delar, samt
samordning av dess olika delar
Samordning av genomförandet av insatsen

Förordnandet kan när som helst upphävas. Ett sådan upphävande ska motiveras
och dokumenteras.

……………………………….
NN, Landshövding
Sändlista
• Berörda kommuner
• Räddningschefer i berörda kommuner
• Aktörer i Krissamverkan Kronoberg
• Försvarsdepartementet
• Socialdepartementet
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Statens haverikommission
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PROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH SANERING VID
UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN FRÅN EN KÄRNTEKNISK
ANLÄGGNING.

BESLUT
Länsrådet Anders Flanking har den XX beslutat att fastställa Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
Dokumentet ersätter Specialplan utsläpp av radioaktiva ämnen (dnr 452-8605-03) samt
Program för sanering av radioaktiva ämnen inom Kronobergs län efter utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning (dnr 450-5436-08).

Dokumentet fastställs efter föredragning av beredskapsdirektör Linda
Kazmierczak. Planen har skickats ut på remiss innan fastställandet till länets
kommuner och räddningstjänstförbund, Region Kronoberg, Polismyndigheten,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Sveriges
meteoroligiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällskydd
och beredskap (MSB) samt länsstyrelserna i angränsade län.
Dokumentet är författat av Linda Kazmierczak och Hanna Pettersson.
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1. INLEDNING
Program för räddningstjänst och sanering – vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning (dnr 452-1556-14) ersätter Specialplan utsläpp av radioaktiva
ämnen (dnr 452-8605-03) samt Program för sanering av radioaktiva ämnen inom
Kronobergs län efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning (dnr 4505436-08).

UNDERLAG
Underlag till programmet är:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räddningsverkets handbok Sanering av radioaktiva ämnen – Planeringsstöd för
länsstyrelser inför en kärnteknisk olycka (ISBN 98-91-7253-364-6)
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsens beredskap för
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning (SRVFS
2007:4)
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FOS)
Krisledningsplan Länsstyrelsen i Kronobergs län (dnr 405-2716-10)
Specialplan utsläpp av radioaktiva ämnen (dnr 452-8605-03)
Program för sanering av radioaktiva ämnen inom Kronobergs län efter utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning (dnr 450-5436-08)
Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka (MSB)
Översyn av beredskapszoner (SSM 2017:27)
Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning, Länsstyrelsen Hallands län (ISSN
1101–1084)
Beredskapsprogram för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka, Länsstyrelsen Kalmar
län (ISSN 0348–8748)

REVIDERINGSRUTINER
Skydd och beredskap på Samhällsutvecklingsenheten har ansvaret för
revideringen, som ska ske minst var 3:e år.
Planen har skickats ut för remiss till länets kommuner och
räddningstjänstförbund, Region Kronoberg, Polismyndigheten, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) samt länsstyrelserna i angränsade län.

SYFTE
Program för räddningstjänst och sanering är framtaget för att kunna fungera som ett
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stöd för krisledningsstaben och saneringsorganisationen vid ett utsläpp av
radioaktiva ämnen. Utformningen av programmet baseras på det lagkrav som
finns när det gäller program för räddningstjänst och sanering1 vid utsläpp av
radioaktiva ämnen2 från en kärnteknisk anläggning3. Målgruppen är
Länsstyrelsens krisledningsorganisation samt samverkande aktörer.

REGIONAL RISKBILD
Kronobergs län är ett skogslän där uppemot 70 % av länet består av skogsmark.
Resterade delar av länet består till stor del av vatten (ca 10 %) och jordbruk (ca 10
%). Den bebyggda marken är ca 4 %.
Länet är uppdelat i åtta kommuner där det, utifrån antal invånare, är Växjö som är
störst med ca 93 000 invånare följt av Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd,
Markaryd, Uppvidinge och sist Lessebo med ca 9 000 invånare. Totalt finns det ca
200 000 invånare i länet varav ca 80 % bor i tätorterna.
I länet finns en flygplats, Småland Airport, som ligger strax utanför Växjö. Det
finns två större järnvägsbanor som går genom länet, Kust till kust-banan
(Göteborg-Kalmar/Karlskrona) samt Södra stambanan (Malmö-Stockholm). E4
Stockholm/Helsingborg, som passar genom länet, går genom både Ljungby och
Markaryd. Det finns också flera riksvägar som går genom länet, exempelvis RV 25
Halmstad/Kalmar.
Det finns ingen kärnteknisk anläggning inom Kronobergs län, men det finns tre
kärnkraftverk i Sverige varav två återfinns i grannlänen Kalmar (Oskarshamn) och
Halland (Ringhals). Utöver de svenska kraftverken så finns det flera reaktorer i
Europa och i världen som vid utsläpp av radioaktiva ämnen kan komma att
påverka Kronobergs län. I handboken Sanering av radioaktiva ämnen finns en
större sammanställning av den nationella riskbilden. I rapporten Översyn av
beredskapszoner (SSM 2017:27) beskrivs radiologiska konsekvenser för en
kärnteknisk olycka vid 70 % av de väderförhållanden som har rått under de
senaste 10 åren.

1

4 kap 21§ FSO
Radioaktivt ämne definieras som ett ämne vars atomkärning har överskottsenergi och sänder
ut joniserande strålning vid sönderfall.
3
Med kärnteknisk anläggning avses enligt 2§ Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet:
− anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
− annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom
forskningsreaktor,
− anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring som avses
bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, och
− anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall,
2
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Svenska kärnkraftverk

Avstånd till länsgränsen

Oskarshamn

ca 65 km

Ringhals

ca 85 km

Forsmark

ca 380 km

Sannolikheten att en olycka som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen inträffar
bedöms som låg, men konsekvenserna kan bli stora. Framförallt ses olyckor
kopplade till kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals som händelser som med
större sannolikhet skulle kunna komma att leda till räddningstjänst och
omfattande sanering. Ett större utsläpp av radioaktiva ämnen från Oskarshamn
eller Ringhals kan leda till att man på sikt behöver utrymma delar av länet. En
grundberedskap ska även finnas för att vidta andra åtgärder, såsom
rekommenderad inomhusvistelse och provtagning på vatten och livsmedel.
Denna plan ska även användas vid en olycka som uppstår till följd av att en satellit
med radionuklidbatterier störtar inom, eller i nära angränsning till, länet. Vid en
sådan olycka råder också statlig räddningstjänst. Detta är en högst osannolik
händelse, men det finns fortfarande ett fåtal satelliter med kärnreaktorer kvar i
omloppsbanor kring jorden.
Kronobergs län har i dagsläget ett fåtal egna resurser för att genomföra
strålningsmätningar. Man kommer därmed att ha ett stort behov av stöd av de
nationella förstärkningsresurser som finns. Då kärnkraftslänen mest troligt
kommer att vara det primärt drabbade länet finns en risk för att det kan ta lång tid
innan man får ta del av nationella resurser. Därmed ställs stora krav på
samordning och samverkan. Rutiner för samordning och samverkan beskrivs i
Krisledningsplan Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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2. ORGANISATION OCH LEDNING
LARMNING
Larm om betydande utsläpp eller risk för betydande utsläpp av radioaktiva ämnen
ska följa de rutiner som anges i Krisledningsplanen. Utöver det som beskrivs i
krisledningsplanen tillkommer ett antal parametrar som gäller särskilt vid
kärnteknisk olycka.
Det finns två nivåer av nationellt larm vid en svensk kärnkraftsolycka. Om det
inte råder något omedelbart hot om utsläpp av radioaktiva ämnen larmas om höjd
beredskap4. Detta är inte samma typ av höjd beredskap som gäller vid krigsfara,
utan en särskild larmnivå med eget lagrum som bara gäller för kärnteknisk
händelse. Vid höjd beredskap har något inträffat som kan få betydelse för
reaktorsäkerheten. Om det redan skett ett utsläpp eller om ett sådant inte kan
uteslutas inom tolv timmar, utfärdas haverilarm. Det är kärnkraftverket som
utlöser båda typerna av larm.
Kalmar, Uppsala och Hallands län har kommit överens om att drabbat
kärnkraftslän kommer att gå upp i statlig räddningstjänst redan vid höjd
beredskap.
Vid höjd beredskap och/eller haverilarm kommer Länsstyrelsens TiB att larmas
via SOS-alarm.

KRISLEDNINGSSTAB
Vid haverilarm i Kalmar eller Hallands län bör krisledningsstaben aktiveras.
Aktiveringen sker enligt ordinarie rutiner. Sannolikt kommer det snabbt uppstå ett
samordningsbehov avseende resurser och kommunikation: både inom länet, men
även med drabbat län. Man bör även agera proaktivt och tidigt planera för en
eventuell förvärring av händelsen. I samband med aktiveringen av
krisledningsstaben bör man även se över om kriterierna för statlig räddningstjänst
är uppföljda. Om kriterierna ej anses vara uppfyllda bör frågan behandlas under
kommande stabsorienteringar.
Krisledningsstaben ska i den utsträckning det går följa stabsprocessen och övriga
rutiner som finns i Krisledningsplanen.
Tillkommande rutiner för krisledningsstaben vid utsläpp av radioaktiva ämnen är:
•

4

Utse räddningsledare som har behörighet för ledning vid kärnteknisk
olycka.

SSMFS 2014:2 Bilaga 1
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•
•
•

•

Bemanna en funktion för indikering och strålskydd.
Ta beslut om förstärkt bemanning till lägesbild och info, då den
funktionen ses som extra viktig initialt.
Ta beslut om stabsfunktionerna behöver kompletteras med mer
bemanning/expertkunskap inom exempelvis strålning, mätning och
sanering av radioaktiva ämnen.
Komplettera stabsfunktioner med veterinärer och experter för livsmedeloch lantbruksfrågor.

Ovanstående frågor ska beredas av stabschefen och beslutas av länsledningen.
Räddningsledare
Varje länsstyrelse ansvarar för samordning och ledning av räddningstjänst inom
respektive län vid en kärnteknisk olycka. Som stöd i beslutsprocessen på
länsstyrelsen ger de centrala myndigheterna råd och rekommendationer inom
deras sakkunskapsområde.
Räddningsledaren kan begära stöd från andra myndigheter. Enligt 6 kap. 7 § LSO
finns det ett långtgående krav på andra myndigheter att bistå räddningsledaren
med de resurser, stöd och råd som räddningsledaren begär. Detta kan enbart
nekas om biståndet allvarligt skulle hindra den givande myndigheten att utföra
dess ordinarie uppdrag. Det är räddningsledaren direkt eller indirekt via
funktionschef, insatsledare, sektorsansvariga med flera som ansvarar för hur dessa
resurser ska användas och vilka uppgifter de ska få eller användas till.
Indikering och strålskydd
Förutom ordinarie funktioner5 så ska staben kompletteras med en funktion för
indikering och strålskydd. Denna funktion ansvarar för att strålningsmätningar
genomförs inom länet, samt att underlag för strålskyddsbeslut tas fram. Beslut om
strålskyddsåtgärder fattas av räddningsledaren eller saneringsledaren.
Vid en kärnteknisk olycka där behov av sanering uppstår inom länet kommer
denna funktion att behöva verka under mycket lång tid, möjligtvis flera år. I ett
sådant fall kommer funktionen ses över och tas över av linjeverksamheten.
Indikerings- och strålskyddsfunktionen ansvarar för att;
•

5

Samordna och ta initiativ till provtagning och analys för olika
näringsgrenar inom länet där inte centrala myndigheter tagit sådana
initiativ.

Se Funktioner i krisledningsstaben i Krisledningsplanen
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•
•
•

Ge stöd till räddningsledaren med dokumentation av och råd angående
dosbelastning för insatspersonal.
Ansvara för att det finns minst en utsedd strålskyddsansvarig.
Samordna de mätningar som görs i länet, både med egna resurser, men
även med inlånade.

Lägesbildsfunktionen
Lägesbildsfunktionens tar fram lägesbilder enligt Krisledningsplan och sina gällande
rutiner. Utöver detta ska lägesbilder kompletteras med ett avsnitt om
skyddsåtgärder för allmänheten. Länsstyrelsen, eller räddningsledaren när sådan
finns, fattar beslut om nedanstående skyddsåtgärder efter att ha hört SSM.
•
•
•

Kommande eller genomförd utrymning
Kommande eller genomförd rekommenderad inomhusvistelse
Jodtabletter

MSB ansvarar för att sammanställa en nationell lägesbild. Länsstyrelsen ansvarar
för lägesbilden av räddningstjänst och sanering samt den samlade regionala
lägesbilden. Övriga myndigheter ansvarar för att producera lägesbilder utifrån sina
egna områdes- eller sektorsansvar.

SANERINGSORGANISATION
Saneringsorganisationen är ansvarig för att genomföra den sanering som behövs
för att återställa mark, vatten och anläggningar till brukbart skick.
Saneringsorganisationens verksamhet kan aldrig klassas som räddningstjänst,
däremot kan sanering och räddningstjänst ske parallellt.
Saneringsorganisationen ska upprättas när det har konstaterats behov av sanering
av radioaktiva ämnen och beslut om uppstart har tagits av länsledningen.
Länsledningen har det övergripande ansvaret av saneringsorganisationen och ska
ta beslut på strategisk nivå, bl.a. avseende;
•
•
•
•
•

6
7

Utse saneringsledare
Begäran om att få tillgång till den nationella expertgruppen för sanering
(NESA)
Delegering av rätt att fatta beslut om ingrepp i annans rätt6
Inriktning av och beslut om sanerings- och informationsåtgärder
Fatta beslut om utrymning, om det behövs för att underlätta saneringen7

LSO 6 kap 2§
LSO 6 kap 2§ 2 st
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Saneringsledare
Saneringsledaren ansvarar för att bereda underlag till länsledningen så att de kan
fatta beslut om lämpliga saneringsåtgärder i länet. Saneringsledaren bör därför ha
god regional kännedom, samt förståelse för vilka saneringsåtgärder som kan vidtas
och när de kan vara lämpliga. Förslaget på saneringsåtgärder ska vara baserat på
både radiologiska underlag (i form av strålningsmätningar) men även anpassas till
regionala behov, framförallt avseende prioritering av åtgärder.
Utöver detta ska saneringsledaren även fatta strategiska beslut inom den inriktning
som länsledningen ger. Saneringsledaren leder saneringsorganisationen och
säkerställer att åtgärderna genomförs, samt att de får önskad effekt. Initialt kan
saneringsledaren få stöd av krisledningsstaben, men på sikt kommer sanering mest
troligt att övergå till linjeverksamheten.
Bland saneringsledarens uppgifter finns även att säkerställa att de som deltar i
saneringsarbetet har fått rätt utbildning för att arbeta i en strålmiljö.
Saneringsledaren ska även delta i samverkan med NESA, berörda kommuner,
andra myndigheter och organisationer.
Organisationsplan
Saneringsorganisationen leds av saneringsledaren som ska rapportera direkt till
länsledningen. Den saneringsorganisation som presenteras här är den organisation
som ska gälla vid ett inledningsskede. Saneringsorganisationen ska kunna verka i
skift om det finns ett behov för snabb och omfattande sanering. Finns behov av
sanering över väldigt lång tid så kan organisationen omorganiseras efter behov
och kan då betraktas som en tillfällig enhet på Länsstyrelsen.
Saneringsorganisationen består av en saneringsstab och en fältorganisation, se fig.
1.
Saneringsstaben ska i den utsträckning det är möjligt utgöras av intern personal
som arbetar med beredskaps-, miljö-, information-, lantbruk och livsmedelsfrågor.
Saneringsstabens specifika uppbyggnad och omfattning ska bero på situationen.
Det är saneringsledaren tillsammans med länsledningen som avgör
organisationens omfattning och uppsättning. Utgångspunkten är att
saneringsstaben i grunden utgörs av samma funktioner som används i
krisledningsstaben.
Länsledningen och saneringsledaren kan även besluta att Länsstyrelsens ordinarie
funktioner engageras istället för att skapa nya funktioner i saneringsstaben.
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Fältorganisationen
Fältorganisationen kan byggas upp av personal från bl.a. räddningstjänsten,
Försvarsmakten och privata entreprenörer. Enskilda personer från Länsstyrelsen
kan ingå i fältorganisationen i undantagsfall. Fältorganisationens sammansättning
ska bygga på att den ska kunna genomföra beslutade åtgärder enligt
saneringsplanen. De operativa cheferna upphandlas när behovet finns.
De operativa chefernas uppgift är att:
− Leda fältorganisationernas arbete
− Omsätta saneringsledarens beslut i praktiska åtgärder
− Se till att saneringsstaben hålls underrättad om det pågående
saneringsarbetet och de eventuella problem som uppstår.

RÄDDNINGSTJÄNST, SANERING OCH KRISLEDNING
Vid en kärnteknisk olycka kan Länsstyrelsen ha flera olika uppdrag, utöver sitt
ordinarie uppdrag som geografiskt områdesansvarig. Många gånger är det
dessutom samma personer som behöver genomföra arbete inom samtliga
uppdrag. Det är därför viktigt att förstå fördelningen mellan uppdragen och vilka
mandat Länsstyrelsen har inom de olika områdena.
Samordning mellan räddningsledare och krisledningsstab
RäddningsSanering
Krisledning
tjänst
Syfte
Att rädda liv,
Att återställa mark,
Säkerställa att
egendom och
vatten och
Länsstyrelsens
miljö.
anläggningar efter
stödjande och
utsläpp av
samordnande
radioaktiva ämnen.
uppdrag fullföljs.
(Geografiskt
områdesansvar)
Insats över
Ofta behov av
Inget behov av
Ofta behov av en
tid
snabb insats och snabb insats men
snabb insats, men
aktiv under
kan vara aktuellt
ska även kunna
relativt kort tid.
över lång eller
verka över tid.
väldigt lång tid.
Beslutas av
Länsledning
Länsledning
Länsledning
Leds av
Räddningsledare Saneringsledare
Stabschef
Organisation Krisledningsstab SaneringsKrisledningsstab
organisation
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Även vid beslut om statlig räddningstjänst kvarstår Länsstyrelsens uppgift som
geografiskt områdesansvarig i Kronoberg. Det är därför viktigt att ordinarie
krisledningsstab fortsätter med detta arbete parallellt med att man även agerar stab
åt räddningsledaren.
Det är stabschefen som ansvarar för att omhänderta de frågor som ligger inom
det geografiska områdesansvaret och som rör regional samordning. Stabschefen
ska samverka med räddningsledaren för att kontinuerligt göra bedömningar om
vilka frågor som faller under räddningstjänstarbetet och vilka frågor som istället
ska hanteras inom det geografiska områdesansvaret.
Räddningsledaren bör ses som en egen funktion inom krisledningsstaben som kan
beställa stöd från stabschefen. Räddningsledarens behov, i enlighet med dennes
befogenheter avseende ingrepp annans rätt8 går före det geografiska
områdesansvaret, men får inte allvarligt hindra Länsstyrelsen från att genomföra
sin uppgift. Räddningsledaren har inte mandat att fatta några beslut som rör det
geografiska områdesansvaret. Räddningsledaren ansvarar för alla beslut som rör
räddningstjänstarbetet.
Länsstyrelsens arbete med det geografiska områdesansvaret sker enligt Krisplanen.
Räddningsledaren tar stöd av den kompetens som denne behöver från de
kommunala räddningstjänsterna9. Räddningsledarens arbete med Länsstyrelsen
beskrivs ytterligare i Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.
Samordning mellan räddningsledare och saneringsledare
Vid en kärnteknisk olycka så kan både räddningstjänst och sanering vara aktuellt.
Det är sannolikt att det kan uppstå scenarion där behovet av sanering finns utan
att behovet att räddningstjänst uppstår. Det är därför viktigt att skilja på
organisationen för räddningstjänst och den för sanering. Saneringsskedet kommer
gissningsvis även att fortsätta långt efter att räddningstjänsten har avslutats.
Vid en olycka där det finns behov av både räddningstjänst och sanering så är det
sannolikt att krisledningsstaben startas upp först och att saneringsorganisationen
startar under eller efter räddningstjänst. Skulle en situation uppstå där
krisledningsstaben och saneringsorganisationen pågår parallellt, så har
räddningsledaren rätt att begära resurser (material och personer) från
saneringsorganisationen om det behövs för att hantera pågående räddningsinsats.
Länsledningen kan också ta beslut om att saneringsorganisationen ska ses som en
funktion under krisledningsstaben. Se fig. 2 och 3 för organisationsskiss.
8
9

LSO 6 kap 2§
LSO 6 kap 7§
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Länsledningen har möjlighet att ta beslut om annan organisationsuppbyggnad
utifrån situationens behov.

SAMVERKANSAKTÖRER
Sannolikt är det samma samverkansaktörer som kommer att vara aktuella i både
krisledningsstaben och saneringsorganisationen. Räddningsledaren och
saneringsledaren har ett solidariskt ansvar för att ett bra samarbete sker mellan
organisationerna, om dessa är aktiva samtidigt.
Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att ge upplysningar om och låta
räddningstjänsten ta del av personal och egendom som kan användas vid
räddningstjänst och sanering10 av radioaktiva ämnen. Strålsäkerhetsmyndigheten
har också i uppdrag att vid räddningstjänst vid utsläpp ge råd om
strålningsmätningar samt samordna och biträda med strålskyddsbedömningar11.
Se kapitel 2 i handboken Sanering av radioaktiva ämnen för övergripande
presentation av relevanta myndigheter.
Kommunerna i länet är skyldig att bistå Länsstyrelsen i saneringsarbetet.
Kommunerna har ofta tillgång till resurser som kan var av stor vikt för att
genomföra saneringen. Saneringsledaren har även behov av att samordna
kommunernas behov av prioriteringar i saneringsarbetet, exempelvis med
avseende på samhällsviktig verksamhet.

ÖVERTAGANDE/ÖVERLÄMNING
Om ett utsläpp av radioaktiva ämnen skapar behov av räddningstjänst eller
sanering över flera län så kan regeringen besluta om att överföra ansvaret för
räddningstjänst och sanering för länen till ett län eller till en annan statlig
myndighet12. Angående räddningstjänst över flera län finns möjligheten för
länsstyrelserna att sinsemellan komma överens om vem som ska leda
räddningstjänstarbetet13.
Övertagande
Utifrån att Länsstyrelsen i Kronoberg skulle ta över ledning av räddningstjänst för
flera län, antigen via överenskommelse eller via myndighetsbeslut, så är

10

LSO 6 kap 7-9§§
FSO 4 kap 30§
12
LSO 4 kap 10§
13
FSO 4 kap 33§
11
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målsättningen att berörda län ska introduceras till, och förväntas arbeta utifrån, de
rutiner som är framarbetade i länet14.
Vid övertagande av ledning av sanering så har saneringsledaren ansvaret för att
organisera stab och fältorganisation utifrån dåvarande förutsättningar. Berörda län
kommer då att, baserat på vilka resurser som finns tillgängliga i länen, förväntas
erbjuda personella resurser för bemanning av saneringsstaben och
fältorganisationen.
Överlämning
Vid överlämning av ledning av sanering och/eller räddningstjänst, antigen via
överenskommelse eller myndighetsbeslut, så kommer Kronobergs län rätta sig
efter det organiseringsätt som ledande län har. I första hand är räddningsledare
och/eller saneringsledare ansvarig för att föra över relevant information till det
ledande länet, men alla resurser inom krisledningsstaben och/eller
saneringsorganisationen kommer att stå till förfogande.

AVSLUTANDE AV RÄDDNINGSTJÄNST
En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren)
fattar beslut om detta. Beslutet redovisas skriftligt. Länsstyrelsen ska informera
MSB, SSM, angränsande län och drabbade kommuner och Region Kronoberg
innan räddningsinsatsen avslutas.
När en räddningsinsats är avslutad ska räddningsledaren, om det är möjligt,
underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av
räddningsinsatsen om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och
återställning. Vid en kärnteknisk olycka kan stora områden bli drabbade, varpå
detta arbete kan bli mycket omfattande.
Alla beslut som fattats av räddningsledaren och som ska kvarstå efter att
räddningsinsatsen avslutats måste fattas återigen av den som har befogenhet att
göra detta. Detta på grund av att besluten upphör att gälla i samma stund som
räddningsinsatsen avslutas. Exempel på sådana beslut är fortsatt utrymning av
områden där sanering ska genomföras eller fortsatt avspärrning av vägar.

14

Se Regionala rutiner för samhällsstörningar och kriser i Kronobergslän

17

Fig. 1. Organisationsskiss för saneringsorganisationen
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SANERINGSORGANISATION

Saneringsstaben

SANERINGSLEDAREN

Operativa chefer

Fältorganisationer

Fig. 2. Organisationsskiss för förhållandet krisledningsstab och
saneringsorganisation, alternativ 1
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Fig. 3. Organisationsskiss för förhållandet krisledningsstab och
saneringsorganisation, alternativ 2
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3. SAMBAND
Länsstyrelsen har ansvar för kontakt och samverkan med centrala myndigheter,
andra län och privata aktörer. Ordinarie sambandssystem utnyttjas och
krisledningsstabens rutiner står beskrivet i Krisledningsplanen. En särskild
sambandsplan för insatsen skapas när saneringsorganisationen har upprättats.
Länsstyrelsen har tillgång till och kunskap i följande system;
•
•
•
•
•

WIS
Rakel
Fast/mobil telefoni
Digital kommunikation
Kryptotelefoner och kryptofax
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4. STRÅLNINGSMÄTNING
Strålningsmätningar, även kallat indikering, är en uppgift som kommer att ta
mycket tid i anspråk vid en kärnteknisk olycka. Vid ett utsläpp av radioaktiva
ämnen kan det bli nödvändigt att göra mätningar även i ett sådant fall där man
antar att inget utsläpp har skett i Kronobergs län. Detta för att friklassa områden
och lugna allmänheten. Syftet med att göra strålningsmätningar är att genom
kartering och karakterisering av strålningsläget vid utsatta områden skapa bra
underlag för beslut om skyddsåtgärder.
Innan några mätdata är tillgängliga utgörs beslutsunderlaget för skyddsåtgärder av
spridningsprognoser, läget på drabbat kärnkraftverk och radiologisk bedömning.
Det är dock resultaten från strålningsmätningarna som utgör det mest tillförlitliga
beslutsunderlaget.
Räddningsledaren, alternativt saneringsledaren, tar fram ett beslut som utgör
grunden för en övergripande inriktning rörande vad strålningsmätningarna ska
fokusera på. Indikerings- och strålskyddsfunktionen omsätter den övergripande
inriktningen till praktiska anvisningar som beskriver vilken typ av mätningar som
ska genomföras var och när.
I kärnkraftslänen påbörjar länsstyrelsens indikeringsorganisation mätningar vid
höjd beredskap. I dessa län finns utpekade platser inom indikeringszonen där
mätningar utförs av räddningstjänsten. I dagsläget finns ca 90 gammastationer i
provdrift runt kärnkraftverken som mäter strålningen kontinuerligt.

INDIKERINGSSAMORDNING
Indikeringssamordningen sker primärt av indikerings- och strålskyddsfunktionen i
krisledningen. En sådan funktion ska upprättas vid en kärnteknisk olycka, även
om man ej har gått upp i räddningstjänst eller genomför något saneringsarbetet.
I ett sådant läge där det varken råder räddningstjänst eller sanering bör syftet med
indikeringen vara att säkerställa att inget utsläpp har skett i Kronobergs län som
bör leda till några skyddsåtgärder. I ett sådant läge kan kommunmätningar initialt
räcka. Resultaten från mätningarna rapporteras in i Radgis. Indikering bör vara en
stående punkt vid G-sam och utökat G-sam15, där kommunerna kan rapportera
upp behov av mätningar som bör genomföras på särskilt känsliga platser,
exempelvis dagis och skolor.

15

Regional bedömning av ISK-möte och regional samverkanskonferens
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Mätningar under räddningstjänst
Vid räddningstjänst är räddningsledarens behov överställt det geografiska
områdesansvaret. Syftet med indikeringen är främst att vara beslutsunderlag för
räddningsledarens beslut om skyddsåtgärder. Indikeringsfunktionen och
räddningsledaren bör ha tät samverkan för att säkerställa att man arbetar enligt
räddningsledarens inriktning för mätningarna.
Mätningen utförs så långt möjligt enligt ordinarie rutiner med de kommunala
mätgrupperna. Vid räddningstjänst kommer de mätresurser som finns i
Kronobergs län gissningsvis inte att räcka till. Indikeringsfunktionen bör därför
snarast, efter beslut från räddningsledaren, kontakta MSB för att få stöd att begära
in nationella resurser. SSM ska stödja med bedömningar rörande
strålningsmätning och strålskydd.
Mätningar under sanering
Saneringsledaren svarar för samordning med räddningsledaren om mätningar görs
under pågående räddningsinsats. Efter avslutad räddningsinsats är det istället
saneringsledaren som är ansvarig för indikeringsarbetet, med stöd av
indikeringsfunktionen. En sanering efter en kärnteknisk olycka kan komma att ta
flera år, vilket innebär att även indikeringsfunktionen behöver vara verksam över
hela denna tid.
Insamling av data för bedömning av saneringsinsatser inleds med översiktliga
dosratsmätningar. Därefter bestäms vilka ytterligare mätningar och provtagningar
som krävs, exempelvis av nedfallets sammansättning, för ett slutligt
ställningstagande för vilken saneringsmetod som kan tillämpas.
Även vid sanering kommer de mätresurser som finns i Kronobergs län
gissningsvis inte att räcka till. Indikeringsfunktionen bör därför, efter beslut från
saneringsledaren, kontakta MSB för att få stöd att begära in nationella
mätresurser. Man bör även påbörja omfattande utbildning av ny
indikeringspersonal. SSM ska stödja med bedömning rörande strålningsmätningar
och strålskydd.
Samordning med andra län
Det är av stor vikt att indikeringsfunktionen samverkar med andra län som också
har en indikeringsfunktion aktiverad. Detta för att säkerställa att resurser används
på bästa sätt och att man gör liknande bedömningar.
Kärnkraftlänen har tagit fram en gemensam struktur för indikering i den
Nationella beredskapsplanen för kärnteknisk olycka. Enligt denna plan har
kärnkraftlänen en indikeringsledare (IL) som ansvarar för alla strategiska frågor
22

rörande indikering. IL är placerad i kärnkraftlänens bakre ledning, och alla frågor
rörande inriktning, resursfördelning, radiologisk lägesbild, strategi och
skyddsåtgärder bör diskuteras med IL. Indikeringssamordnaren (IS) ansvarar för
den operativa indikeringen och är placerad i den främre ledningen. Alla frågor
gällande praktiskt genomförande av indikering och resursplanering bör ställas till
IS.
Samordning med nationella myndigheter
Vid risk för eller misstanke om utsläpp i Kronobergs län ska indikering- och
strålskyddsfunktionen omgående be SSM om stöd för att påbörja diskussioner om
en mätstrategi. Strategin ska utgå från den aktuella situationen och vara baserad på
regionala förhållanden och prioriteringar utifrån bland annat länets risk och
sårbarhetsanalyser (RSA) och planer. SSM ska inställa sig på drabbad plats med
mätresurser om räddningsledaren så beslutar. SSM har kapacitet att genomföra
mer avancerade mätningar än räddningstjänstens mätorganisation. Gissningsvis
kommer flera län att ha behov av stöd från SSM, varpå stödbehovet måste
samordnas räddningsledarna emellan.
I indikeringsarbetet kan man ta stöd av ett antal andra aktörer som har resurser
för att genomföra sådana mätningar. Exempel på detta är Försvarsmakten,
Tullverket, Kustbevakningen och privata företag som har resurser som kan
användas för indikering och ska bistå i arbetet efter beslut från räddnings- eller
saneringsledaren. Det finns även ett antal frivilligorganisationer som kan bistå.
Länsstyrelsen tar kontakt med MSB för att samordna behovet av nationella
mätresurser.
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5. INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN
Länsstyrelsen har ansvar att förse allmänheten med relevant information vid risk
för utsläpp av radioaktiva ämnen, vid utsläpp av radioaktiva ämnen och vid andra
situationer där det finns risk för strålning. Informationen ska innehålla både vilka
regler som gäller, vilka hälsoskyddsåtgärder som vidtas samt fakta kring
händelsen.16
Det finns tre olika scenarion kring ansvaret för informationen;
Krisledningsstaben är aktiv
Under den tid som krisledningsstaben är aktiverad så är det krisledningsstaben
som är ansvarig för att samordna information till allmänheten om händelsen17. En
eventuell saneringsorganisation har då ansvaret att förse krisledningsstaben med
information om saneringsarbetet. I detta fallet ska arbetet följa Riktlinjer
kriskommunikation.
Saneringsstaben har en informationsfunktion
Finns det ett stort behov av kontinuerlig information till allmänheten då det inte
är räddningstjänst så ska saneringsstaben ha en kommunikationsfunktion som har
ansvaret för information till allmänheten.
Länsstyrelsens ordinarie kommunikationsfunktion har ansvaret
Är behovet av kontinuerlig information till allmänheten litet så kan ansvaret för
informationen finnas på Länsstyrelsens ordinarie kommunikationsfunktion.
Saneringsorganisationen har då ansvaret för att förse kommunikationsfunktionen
med information om saneringsarbetet.
Det är länsledningen som styr över var kommunikationsansvaret ligger och det
ska alltid finnas någon som är utsedd kommunikationsansvarig för saneringen.
Den funktion som har ansvaret ska se till att;
•
•
•
•

16
17

Relevant information finns tillgängligt via relevanta kanaler, såväl
internationellt, nationellt, regionalt som lokalt.
Leda informationssamordningen inom länet och aktivt samverka med
angränsande län och nationella myndigheter.
Ta beslut om huruvida en särskild telefonbaserad upplysningscentral bör
upprättas.
Informationen, vid behov, riktas och målgruppsanpassas i ett tidigt skede.

FOS 4 kap 17–18§§
Se Kriskommunikation i Krisledningsplanen
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ÖVRIGA INFORMATIONSRESURSER
Kommunernas tolktjänst och läroverk (t.ex. Linnéuniversitetet och Komvux) bör
kontaktas för att knyta språklig kompetens till funktionen. Även Region
Kronobergs tolktjänst bör kontaktas för att bistå med att anpassa information till
grupper med särskilda behov, t.ex. olika funktionshinder. Informationstjänster via
telefon, som bygger på muntlig informationsförmedling, kan vara till nytta för
synskadade och andra personer som har problem med att ta till sig synlig, löpande
text.
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6.SKYDDSÅTGÄRDER
Länsstyrelsen ansvarar för att besluta om, genomföra och följa upp de
skyddsåtgärder som behöver vidtas för att skydda allmänheten. Kostnaden och
effekterna på samhället ska vägas mot nyttan av åtgärden. SSM ska skyndsamt ta
fram och dela analyser för bedömning av de radiologiska konsekvenserna som
händelsen kan få. Initialt kan skyddsåtgärderna bygga på prognoser och
förbestämda åtgärdsnivåer. Räddningsledaren ska, med beaktandet av övriga
samhällsviktiga parametrar, ta beslut utifrån rekommenderade skyddsåtgärder och
se till att de genomförs. Även saneringsledaren kan fatta beslut som innebär
ingrepp i annans rätt18. Länsstyrelsen förmedlar information om
rekommendationerna till de regionala aktörerna.
Åtgärder för att skydda allmänheten kan vara:
•
•
•
•

Inomhusvistelse, för att minska inandningen av radioaktiva ämnen
Utrymning, för att helt eller delvis undvika exponeringen av radioaktiva
ämnen
Jodtabletter, för att minska upptag av radioaktiv jod till sköldkörteln
Restriktioner, för tillträde och användning av områden där det finns risk
för kraftig exponering

Vid risk för ett utsläpp i Kronoberg ska Länsstyrelsen starta upp platser för
sanering av operativ personal, samt för sanering av allmänheten som kan ha blivit
kontaminerad. Länsstyrelsen har inga egna resurser för detta, utan avser avropa
MSB:s nationella förstärkningsresurser för personsanering.

UTRYMNING
Vid ett större utsläpp från ett utsläpp på OKG eller Ringhals kan det vara aktuellt
att utrymma delar av Kronobergs län. En sådan utrymning kommer gissningsvis
inte att ske utifrån prognoser, utan först dagar eller veckor efter olyckan, när
strålningsmätningar visar på behovet av att utrymma människor.
Länsstyrelsen ansvarar för den utrymning som kan ske i det egna länet, samt den
kommunikation som krävs i kombination med detta. Räddningsledaren ska, efter
att hänsyn tagits till alla samhällsviktiga parametrar, besluta om utrymning och se
till att den genomförs. Om utrymningen genomförs på grund av saneringsarbetet
är det länsledningen som fattar beslutet. Ett viktigt underlag är den
rekommendation som SSM levererar utifrån den radiologiska lägesbilden.
18

LSO 6 kap 2§ 2st
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Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta samverkan med berörda kommuner och
grannlän. När utrymning genomförs ansvarar Länsstyrelsen för de människor som
omfattas av utrymningsbeslutet. Detta ansvar sträcker sig till dess att de utrymda
har möjlighet att omhändertas i enlighet med Kommunallagen och
Socialtjänstlagen. Polisen ansvarar för genomförandet av utrymningen.
I samband med utrymning uppstår många frågor som rör det geografiska
områdesansvaret och som ska lösas enligt ordinarie samverkansrutiner, se
Krisledningsplan.
Saneringsledaren kan fatta beslut om utrymning, om så behövs för att underlätta
saneringsarbetet. En sådan utrymning bör då inte ske skyndsamt, utan vara väl
planerad och kommunicerad.

REKOMMENDERAD INOMHUSVISTELSE
Rekommenderad inomhusvistelse är en skyddsåtgärd som vidtas i syfte att minska
stråldosen från radioaktiva ämnen i luften och på marken. Detta är gissningsvis
den mest sannolika skyddsåtgärden för allmänheten i Kronobergs län, och även
den som kan komma att behöva genomföras mest skyndsamt.
Räddningsledaren fattar beslut om rekommendationen för inomhusvistelse. SSM
stödjer räddningsledaren med underlag för beslutet. I vissa områden är det inte
praktiskt genomförbart att utrymma, och i dessa fall lämpar sig rekommenderad
inomhusvistelse bättre. Länsstyrelsen ansvarar för att kommunicera
rekommendationen om inomhusvistelse till berörda. I samband med
rekommenderad inomhusvistelse ska Länsstyrelsen även rekommendera om
skyddsåtgärder för husdjur. Dessa rekommendationer beslutas efter samråd med
Jordbruksverket.

JODTABLETTER
Räddningsledaren fattar beslut om intag av jodtabletter efter rekommendation
från SSM. Socialstyrelsen har lager av jodtabletter som kan avropas. Länsstyrelsen
i Kronoberg har inga egna jodtabletter. Detta kan vara problematiskt, då
jodtabletter ofta måste tas skyndsamt när behov av dem finns. Jodtabletter klassas
som ett läkemedel och Länsstyrelsen saknar kompetens och förmåga att hantera
läkemedelsdistribution. Detta är ett nationellt problem som gäller för samtliga län
som ej är kärnkraftslän.

LIVSMEDELS- OCH LANTBRUKSFRÅGOR
Jordbruksverket ger rekommendationer till Länsstyrelsen om vilka skydds- och
motåtgärder för lantbruksdjur och grödor som bör förmedlas till lantbrukare.
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Länsstyrelsen är fortsatt ansvariga för djurskyddet inom ramen för Länsstyrelsens
linjeverksamhet.
Jordbruksverket förser Länsstyrelsen med beslutsunderlag i saneringsskedet.
Jordbruksverket ansvarar även för att formulera råd och rekommendationer till
lantbrukare, som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.
Livsmedelsverket har ansvar för att ta fram livsmedelgränsvärden samt för
kontroll av att dessa efterföljs. För råvattentäkter och dricksvatten ger
kommunerna råd och rekommendationer på lokal nivå och Länsstyrelsen på
regional nivå. För dricksvatten ger Länsstyrelsen råd och rekommendationer om
dricksvattentäkter och egna brunnar. För fastighetsägare med egen brunn är
kommunen ansvarig för kontroll av dricksvattnet. Socialstyrelsen ger gränsvärden
för vatten i egna brunnar.
Livsmedelsproducenterna är själva ansvariga för att de livsmedel de producerar
inte överstiger fastställda gränsvärden. Detta kan bli en stor uppgift för
Länsstyrelsen att hantera inom det geografiska områdesansvaret.

ARBETARSKYDD FÖR OPERATIV PERSONAL
Vid en kärnteknisk olycka kommer ett flertal yrkesgrupper att behöva utföra
arbetsgifter inom ramen för räddningstjänsten eller saneringsarbetet. Om man
utför arbete inom områden med förhöjda strålningsnivåer så ska man vara
utbildad om riskerna med detta arbete, samt ha tillgång till lämplig
skyddsutrustning och dosimeter. Ordinarie arbetsgivare har kvar sitt
arbetsmiljöansvar för de som medverkar i arbetet. Länsstyrelsen har ansvar för de
frivilliga och entreprenörer som deltar och som Länsstyrelsen skrivit avtal med för
att medverka i räddningstjänst- eller saneringsarbetet. I dagsläget finns inga sådana
avtal, men de kan komma att upprättas under pågående verksamhet.
Länsstyrelsen är ansvarig för samordning av arbetsmiljöarbetet. Detta
samordningsansvar innebär att arbetstagare har tillgång till exempelvis
jodtabletter, dosimetrar samt är utbildade. MSB kan vara resursmäklare med
avseende på dosimetrar. Länsstyrelsen i Kronoberg har inga dosimetrar.
Efter genomfört arbete måste de som har medverkat i arbetet ges en möjlighet att
bli kontrollerade och vid behov sanerade. Länsstyrelsen ansvarar för att
organisera, bemanna och utrusta platser för detta.
Strålskyddsansvarig
I såväl krisledningsstaben som saneringsorganisationen bör en eller flera
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strålskyddsansvariga utses. Den strålskyddsansvarige sitter organisatoriskt ihop
med indikeringsfunktionen.
Strålskyddsansvariga har till uppgift att;
•
•

•
•

19

Sammanställa underlag till beslutsfattare för strålskyddsåtgärder
Se till att de entreprenörer och aktörer som engageras till räddningstjänst
och sanering har fått information om hälsorisker och att
strålskyddsbestämmelserna i strålskyddslagen efterlevs19.
Det genomförs registrering av persondoser hos fältpersonalen enligt
SSM:s föreskrifter.
Upprätta, bemanna och utrusta platser för sanering av operativ personal.

FOS 4 kap 19§
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7. PERSONELLA OCH MATERIELLA RESURSER
I första hand ska regionala resurser användas men vid stora behov kan det vara
aktuellt att efterfråga både nationella och internationella resurser, vilka då begärs
via MSB. Då många länsstyrelsen kan komma att ha behov av de nationella och
internationella resurserna så kan det dock dröja innan Kronoberg får tillgång till
dessa. För att göra detta på bästa sätt bör Länsstyrelsen samverka med övriga
aktörer och ge inriktning och samordning av tillgängliga resurser för att få ut mest
effekt. Om konflikt uppstår så prioriteras räddningstjänst. Resurskonflikter ska
behandlas i samverkan med de andra aktörerna för att hitta lösningar. I de fall då
flera räddningsledare finns ska prioritering av resursens användande ske genom
samordning.
Statliga myndigheter, kommuner och enskilda är skyldiga att ge information om
resurser för räddningstjänst och sanering.20 Myndigheter och kommuner är utöver
det skyldiga att delta i räddningsinsatser och saneringsarbete med tillgänglig
personal och resurser.21
Det finns ett starkt krav att ställa upp med de resurser som räddningsledaren
efterfrågar och det är bara om det allvarligt hindrar ordinarie verksamhet som
myndigheter kan neka räddningsledaren resurser.22 Detta gäller även Länsstyrelsen
resurser, även de som ej ingår i krisledningen.

20

LSO 6 kap 8§
LSO 6 kap 7§
22
LSO 6 kap 2§
21
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8. SANERING
Länsledningen är ytterst ansvarig för saneringsarbetet och fattar övergripande
beslut. Det är saneringsledaren som har ansvaret för att förbereda underlag för
beslut samt att verkställa att beslut genomförs. I saneringsarbetet ska kostnaderna
för och nyttan av åtgärden vägas mot varandra. Länsstyrelsen ansvarar för att göra
prioriteringar i saneringsarbetet, men har behov av underlag från ett flertal
myndigheter och organisationer, bland annat SSM, Jordbruksverket, Trafikverket
och MSB.
Under saneringsarbetet finns ett stort behov av indikering för att kartlägga
strålnivåer och se vilka behov av sanering som finns och vilka resultat saneringen
har fått. Det innebär att man behöver hålla igång indikerings- och
strålskyddsfunktionen, även efter att räddningstjänsten har avslutats.
Länsstyrelsen har rätt att göra ingrepp i annans rätt, däribland utrymning av
områden, för att kunna underlätta för saneringsarbetet. Räddningsledaren kan ha
utrymt områden som saneringsorganisationen bedömer behöver vara fortsatt
utrymda av saneringsskäl efter att räddningsinsatsen avslutats. I dessa fall måste
Länsstyrelsen fatta nytt beslut om utrymning i samband med att räddningsinsatsen
avslutas. Områden som inte ska saneras men som bedöms farliga att vistas i kan
utrymmas med stöd av ordningslagen. Dessa beslut fattas av länsledningen.
Sanering kräver stora mängder resurser, såväl materiella som personella. MSB är
kontaktpunkt för att få tillgång till internationella resurser. De ska även bistå i
samordningen av nationella resurser. SSM fortsätter stödja med såväl nationella
som internationella expertmätningsresurser.
Inom saneringsområdet har MSB ett brett bemyndigande enligt 4 kap. 16 § FSO
att meddela föreskrifter, efter att ha hört SSM och andra berörda myndigheter och
organisationer. Här kan det bli aktuellt att reglera vilka årsdoser som tillåts efter
sanering och när områden därmed kan uppnå ett nytt normalläge som måste
fastställas.

SANERINGSPLAN
Saneringsorganisationen har till uppgift att skapa en saneringsplan för saneringen.
Saneringen ska ha till syfte att se till att mark, vatten, anläggningar och annan
egendom ska kunna användas igen23
Saneringsplanen upprättas efter att man har fått en bättre bild av omfattningen
och spridningen av radiologiskt material i länet. Efter att man har fått en
23

4 kap 8§ LSO
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radiologisk lägesbild måste man även anpassa den till regionala förhållanden för
att kunna göra relevanta prioriteringar av saneringsåtgärder. SSM kan stödja
Länsstyrelsen i bedömningar av det radiologiska läget. För de regionala
bedömningarna bör en tät kontakt med samtliga drabbade kommuner hållas.
Utifrån läget i länet och den radiologiska lägesbilden ska saneringsorganisationen
sedan se över olika saneringsalternativ och analysera vilket av alternativen som
kan vara lämpligt. Det finns tre övergripande saneringsmetoder att välja mellan:
Avklingning/självsanering innebär att man inte vidtar några konkreta åtgärder,
annat än att låta ämnet avklinga. Vid behov kan områden behöva avspärras på
kort eller längre sikt vid denna åtgärd. Denna metod kan användas dels i de fall
där dosraterna är så låga att man inte behöver göra några aktiva insatser, eller där
de är så pass höga att man tror att annan sanering ej kommer att ge önskad effekt.
Man kan även använda metoden i de fall där det är praktiskt och ekonomiskt
ogenomförbart att genomföra annan sanering (exempelvis stora skogsområden
utan bebyggelse).
Avskärmning/inkapsling/stabilisering. Man tar inte bort de radioaktiva
ämnena från platsen, utan istället skärmar man av dem eller kapslar in dem för att
förhindra spridning. Detta kan göras genom exempelvis djupplöjning på åkrar
eller genom övertäckning. Denna metod är bra att använda på ytor som är svåra
att sanera och/eller där kostnaderna för återställning blir för stora.
Dekontaminering/bortforsling/lämpning. Vid denna metod tar man bort hela
eller delar av det radioaktiva materialet och deponerar det på annan plats. Detta är
särskilt lämpligt i bostadsområden som man tror kan återgå till bobart skick efter
att saneringen är genomförd. Denna metod ger upphov till mycket stora
avfallsmassor och är generellt mycket tids- och resurskrävande.
Saneringsledaren bör, i samråd med kommunerna, så snart som möjligt göra en
grov indelning av områden i länet för att se vilka områden och vilka verksamheter
som bör vara särskilt prioriterade för sanering. Denna indelning kan även
användas som underlag för att inrikta indikeringsresurserna. I takt med att man får
mer detaljerade mätunderlag kan beslut om lämpliga saneringsinsatser fattas.
Om något av Kronobergs grannlän bedriver sanering bör länets saneringsplan
vara kommunicerad och samordnad med dessa. Samordningen bör inledas i ett
tidigt skede, och resurser kan i många fall samutnyttjas i de fall där saneringen sker
nära länsgränsen. Bedömningsgrunder som kan vara till hjälp i framtagandet av
saneringsplanen beskrivs i Bilaga 7.
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BESLUT
Saneringsledaren beslutar, i samråd med länsledningen, om var, när och hur
saneringen ska genomföras. I beslutet ska de mest kostnadseffektiva metoderna
utgöra grunden men även värden som lokal relevans, psykologisk påverkan och
det allmänna godtagandet av insatsen ska värderas in i saneringsbesluten.
Alla föreslagna åtgärder ska utvärderas utifrån24;
−
−
−
−

Hänsyn till följderna av utsläppet
Det hotade intressets vikt
Kostnaderna för insatsen
Omständigheterna i övrigt

AVFALLSHANTERING
Samtliga saneringsmetoder, undantagen avklingning, ger upphov till mycket stora
volymer av avfall. Merparten av avfallet kommer att vara kontaminerat.
Länsstyrelsen i egenskap av saneringsledande myndighet är ansvarig för att fatta
beslut om hur avfallet ska hanteras.
Allt kontaminerat avfall som uppstår i samband med sanering efter en kärnteknisk
olycka klassas som kärnavfall. Det innebär särskilda förhållanden för både
hantering, förvarning och transport av avfallet. Det finns med andra ord såväl
juridiska som praktiska svårigheter som måste hanteras. De juridiska
förhållandena utreds i Nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka. Även
transporten av avfallet kräver särskilda tillstånd.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER
Saneringsorganisationen ska följa upp genomförda saneringsåtgärder för att
kontrollera vilken effekt åtgärderna har haft, samt om ytterligare sanering behövs.
Detta innebär att man kommer att ha behov av strålningsmätningar under all den
tid som saneringsarbetet pågår.
Allmänheten kommer att ha ett stort behov av att se att saneringsåtgärderna har
gett önskad effekt. Det innebär att stora kommunikationsåtgärder kommer att
vara kopplade till saneringsarbetet. Kommunikationsåtgärderna bör vara
samordnade med andra län som genomför sanering.

24

4 kap 8 § LSO
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9. ANDRA FRÅGOR AV BETYDELSE FÖR
BEREDSKAPEN
UTBILDNING OCH ÖVNING
Utbildning
Ansvaret för att bevaka att kompetensen finns och repeteras av berörd personal
hos Länsstyrelsen är funktionen Skydd och beredskap. Länsledningen har det
yttersta ansvaret att se till att kunskap och kompetens inom sanering finns hos
eller är tillgänglig för Länsstyrelsen. MSB arrangerar nedanstående utbildningar
inom området och deras utbud bör användas i den utsträckning det går.

MSB
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I en skarp händelse kommer det att finnas behov av att snabbt utbilda personal
för indikering och sanering. Det är indikeringsfunktionens respektive
saneringsledarens ansvar att identifiera utbildningsbehov och att säkerställa att
personalen får den utbildning som behövs för att de ska vara medvetna om
riskerna med att arbeta i en strålningsmiljö. Kärnkraftlänen genomför utbildningar
för räddningstjänst om arbete i strålningsmiljö. I ett skarpt läge kan detta
utbildningsmaterial användas.
Övningar
Länsstyrelsen har som ambition att delta i kärnkraftsövningar (KKÖ) de år som
övningarna ges i Kalmar eller Halland. Länets kommuner bör få möjligheten att
medverka i dessa övningar.25 Alla relevanta funktioner på Länsstyrelsen ska
erbjudas möjlighet att delta i övningsverksamheten.
Utöver deltagande i KKÖ stärks krisledningens förmåga genom andra övningar
som ges i regional eller nationell regi, men där scenariot ej är kärnteknisk olycka.
Vid behov arrangerar länet egna övningar med scenariot kärnteknisk olycka.
Dessa övningar omhändertas då i den regionala övningsplaneringen.

INHÄMTNING AV INFORMATION
Vid en kärnteknisk olycka finns det flera regionala aspekter som kan vara av stor
vikt för beslut om exempelvis skyddsåtgärder och sanering. Merparten av denna
information är redan känd för Länsstyrelsen och kommunerna, men kan behöva
sammanställas som en del av beslutsunderlag. Exempel på information som kan
vara relevant är:
•
•
•
•
•

Markanvändning och livsmedelsproduktion
Vattentäkter
Befolkningsstruktur och boendeformer
Kommunikation
Samhällsviktiga verksamheter

Denna information inhämtas genom de regionala samverkansformer som beskrivs
i Krisledningsplan. Det är lämpligt att Länsstyrelsen temporärt förstärker sin stab
med GIS-kompetens för att kunna ta fram kartskikt eller skapa nya skikt som
behövs i arbetet. Utöver detta kan man även använda underlag från projektet
Styrel, samt genom att hämta information från länets och kommunernas RSA:er.

25

6 kap 9§ LSO
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10. BILAGOR
BILAGA 1 - ÅTGÄRDSKALENDER FÖR
SANERINGSORGANISATIONEN
Förklaringar
LL

Länsledning

SL

Saneringsledare

SC

Stabschef, saneringsstaben

KLS

Krisledningsstaben

OC

Operativ chef

SO

Saneringsorganisationen med
ledning av saneringsledaren

KOM

Utsedd kommunikationsansvarig SoB

Skydd och beredskap med
ledning av Beredskapsdirektören

SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten

Den nationella expertgruppen
för sanering

NESA

Nr

Åtgärd

Bereds av

Beslutas av Samverkan

1

Ta beslut om uppstart av
saneringsorganisation

SoB, (KLS) LL

2

Utse saneringsledare

SoB

LL

3

Beslut om inriktning av
saneringsåtgärder

SL

LL

4

Besluta om efterfråga stöd från SSM
och NESA

SL

LL

5

Beslut om omfattning och behov av
funktioner i saneringsorganisationen

6

Utse kommunikationsansvarig

SL

LL

(KLS)

7

Besluta om inriktning av
informationsåtgärder

KOM

LL

NESA/SSM
(KLS)

8

Utnämnande/upphandling av
operativ(a) chef(er)

(SC)

SL

9

Besluta om delegering av rätt att fatta
beslut om ingrepp i annans rätt

SL

LL

10

Besluta om upplysningscentral.

SO

KOM

SSM, (KLS)

11

Sammanställa fortlöpande information
om strålningsnivåer, saneringsinsatser

SO

SL

NESA
(KLS)

NESA,
kommunerna

SL
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och råd om vistelse inom områden med
markbeläggning
12

Bemanning av upplysningscentral med
kommunikatörer

KOM

SC

Kommunerna

13

Lämna fortlöpande information till
allmänheten/media

KOM

SL

(SC)

14

Utforma förslag till fortsatta
strålningsmätningar och provtagningar

SO

SL

NESA/SSM

15

Inventering av områden med
markbeläggning

SO

SL

NESA

16

Besluta om områden som är aktuella
för saneringsåtgärder

SO

SL

NESA och
berörda
kommuner

17

Upprätta detaljplan för sanering av
aktuella områden

SO

SL

OC

18

Upphandla sanerings-, transport och
deponeringsarbetet

SL

LL

OC

19

Genomföra saneringsåtgärder

OC

SL

20

Följa upp och utvärdera effekterna av
saneringsåtgärderna

SO

SL

20

Besluta om ersättning för utrustning,
personal mm

SO

SL

21

Uppföljning av kostnadsläget för
saneringsåtgärderna

SO

SL

NESA
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BILAGA 2 - DOSER, GRÄNSVÄRDEN OCH
ÅTGÄRDSNIVÅER
Åtgärdsnivåer

Informationen som
har presenterats här
är en uppskattning
och består av grova
riktmärken. Den tar
inte heller hänsyn
till ekonomiska eller
psyko-sociala
aspekter av olyckan.
Vid en faktisk
händelse så ska
informationen här
mer ses som ett
stöd. Mer
information
kommer behöva
hämtas in för att
kunna ta beslut
baserat på den
faktiska situationen.

6000
3000
2000
1000

LD 100

500
200
100

Känsliga personer strålsjuka

50

Dosgräns strålskyddspersonal
enstaka år

30

15
10

6
3
1

LD 50
LD 25
Stort antal strålsjuka

Mätbara förändringar i blodbilden
Dosgräns för livräddande insatser
vid nödläge/ Abortgräns dos under
3-4 graviditetsmånaden

Tillåten engångsdos
räddningsarbete
Dosgräns strålskyddspersonal följd
av år

Permanent omflyttning
>1000 mSv livstidsdos

Jodtabletter
10-100 mGy, barn
sköldkörteldos

Utrymning
50 mSv under högst en
vecka
Inomhus
10 mSv under högst 2
dygn
Tillfällig omflyttning
30 mSv/mån

Årsmedeldos för hela svenska
befolkningen
Medelstillskott för
kärnkraftverksanställda

Återflyttning
mindre än 10 mSv/mån

Dosgräns helårsdos gravida
kvinnor/Tillåtet medelstillskott för
hela svenska befolkningen/ung.
medelvärde bakgrundsstrålning
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0,6
0,5

Genomsnittligt strålningstillskott
från medicinsk bestrålning i
Sverige
Genomsnittlig strålning från
berggrunden i Sverige

Kosmisk strålning
Intern strålning från
människokroppen
Normal bakgrundsintensitet i Kronobergs län ca 0,15 μSv/h
[ 1 dygn=24 h, 1 vecka=168 h, 1månad=720 h, 1 år= 8 760 h ]
0,3
Riktlinjer
0,2 vid markbeläggning
Riktlinjer för behov av åtgärder vid olika nivåer av markbeläggning av cesium 137.
Mängden cesium 134 antas vara 1,5 gånger mängden cesium 137. Åtgärderna
inom lantbruket är beroende av jordtyp och typ av odlad gröda. Åtgärderna utgår
ifrån en åtgärdsnivå 30 mSv avstyrbar dos/mån, 1 000 mSv livstidsdos samt
gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel.
Markbeläggning av Cs-137

Behov av åtgärd

> 5 000 kBq/m2

Permanent bortflyttning
(minst 30 år)

2 500 – 5 000 kBq/m2

Omflyttning, sanering återflyttning på sikt
(3 - 30 år)

1 000 – 2 500 kBq/m2

Sanering, fleråriga motåtgärder inom lantbruket

300 – 1 000 kBq/m2

Fleråriga motåtgärder
inom lantbruket

10 – 300 kBq/m2

Motåtgärder första året
inom lantbruket

> 10 kBq/m2

Initialt betesförbud för mjölkkor
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BILAGA 3 - MALL FÖR BESLUT OM ATT STARTA
RÄDDNINGSTJÄNST
BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar av att betrakta rådande omständigheter
som räddningstjänst enligt 4 kap 15 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Länsstyrelsen beslutar starta räddningstjänsten fr.o.m. 20 - - kl. ….
Länsstyrelsen utser, enligt 4 kap 15 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
……………………… till räddningsledare för räddningsinsatserna.
Räddningsledaren uppfyller kraven enligt 4 kap 22§ Förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor.

[Namn]
Landshövding alt länsråd
[Namn]

Sändlista:
SOS Alarm

Polismyndigheten

Länets kommuner, inkl.
räddningstjänst

Region Kronoberg
SR Kronoberg

För kännedom:
Länsstyrelserna angränsande län
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
(Pressmeddelande) Media
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BILAGA 4 - MALL FÖR BESLUT OM ATT AVBRYTA
RÄDDNINGSTJÄNST
BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län bedömer rådande omständigheter inte längre är att
betrakta som räddningstjänst enligt 3 kap Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Länsstyrelsen beslutar därför att avbryta räddningstjänsten fr.o.m. 20 - - kl.
….

[Namn]
Landshövding alt länsråd
[Namn]

Sändlista:
SOS Alarm

Polismyndigheten

Länets kommuner, inkl.
räddningstjänst

Region Kronoberg
SR Kronoberg

För kännedom:
Länsstyrelserna angränsande län
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
(Pressmeddelande) Media
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BILAGA 5 - AVTAL FÖR RÄDDNINGSLEDARE VID STATLIG
RÄDDNINGSTJÄNST
1. Avtalets parter
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Räddningsledare NAMN med personnummer ÅÅMMDD-XXXX
KOMMUN
2. Överenskommelse
Parterna är överens om att Länsstyrelsen disponerar NAMN i egenskap av
Räddningsledare vid statlig räddningstjänst eller vid övertagande av ansvaret för
kommunal räddningstjänst.
KOMMUN ställer vid en sådan situation NAMN till Länsstyrelsens förfogande
med omedelbar verkan.
NAMN, som har erforderlig utbildning/ kunskaper, har accepterat att motta
sådant uppdrag.
3. Avtalsperiod
Avtalet löper tillsvidare per kalenderår med start 20XX. Uppsägning skall ske
skriftligt senast sex (6) månader innan kalenderårets utgång. Avtalet kan inte sägas
upp under en pågående händelse.
Kontraktet gäller endast så länge räddningsledaren är anställd av kommunen.
4. Utbildning
Länsstyrelsen bedömer vilka kurser/utbildning räddningsledaren skall genomgå.
Vidare står Länsstyrelsen för kostnaderna för utbildning såsom kursavgift, resa
och uppehälle. Länsstyrelsen står även för lönekostnader under utbildning.
5. Anställningsförhållanden
Länsstyrelsen ska vid nyttjande av räddningsledaren i uppdraget räddningsledare
vid statlig räddningstjänst upprätta ett anställningsavtal.
Kommunen är huvudarbetsgivare även under uppdragstiden.
6. Arbetsmiljö
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Länsstyrelsen svarar för att arbetsmiljön för räddningsledaren är tillfredställande
med hänsyn till arbetets speciella natur.
Räddningsledaren bedömer vilket skydd och utrustning som är lämplig för det
arbete som ska utföras. Länsstyrelsen bekostar utrustning som Länsstyrelsens
räddningsledare anser vara nödvändig för utövandet av uppdraget.
7. Tillägg och ändringar av överenskommelse
Eventuella tillägg och ändringar till avtalet, ska ske genom en ny
överenskommelse där båda parter ska godkänna eventuella tillägg och ändringar.
8. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska lösas med förhandling mellan
myndigheternas ledningar, eller personer som de särskilt utser för detta.
Detta avtal har upprättats i två (2) likadana originalexemplar, varav parterna tagit
var sitt.
9. Lagrum
Länsstyrelsen har skyldigheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) att i vissa fall ansvara
för räddningstjänst enligt följande bestämmelser:
LSO 4 kap. 6 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan
omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara
för ett sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för
räddningstjänst.
FSO 4 kap. 15 § Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva
ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för sanering efter sådana
utsläpp som avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag.
LSO 4 kap. 10 § I fråga om omfattande räddningsinsatser får regeringen föreskriva eller i ett
särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för
räddningstjänsten i en eller flera kommuner. Om en sådan myndighet har tagit över ansvaret
utses räddningsledaren av denna myndighet.
FSO 4 kap. 33 § Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får
länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatserna.
Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, skall länsstyrelsen ansvara för
att räddningsinsatserna samordnas.
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Om flera län berörs av räddningsinsatser som avses i första stycket får länsstyrelserna komma
överens om vilken länsstyrelse som får ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om
räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst skall länsstyrelserna komma överens
om vilken länsstyrelse som skall ansvara för
_____________________________

_____________________________

För kommunen NAMN

För Länsstyrelsen NAMN

_____________________________

_____________________________

Räddningsledare NAMN

Datum och ort
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BILAGA 6 – RESURSER FÖR STRÅLNINGSMÄTNINGAR
Fasta mätstationer
SSM har 27 fasta mätstationer utplacerade runtom i Sverige. Mätstationerna mäter
nivån på strålningen främst från radioaktiva ämnen på marken. Stationerna larmar
automatiskt om strålningen höjs. SSM har 60 fasta mätstationer inom
beredskapszonerna kring kärnkraftverken. Beredskapslaboratorier med expertstöd
finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Studsvik, Stockholm, Uppsala och Umeå
och är knutna till SSM via avtal.
Gammaspektrometri
För mätningar över stora områden kan det krävas flygindikering med s.k.
gammaspektrometri, till vilket Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) kan
engageras. Strålsäkerhetsmyndigheten och beredskapslaboratorierna har utöver
detta ett flertal enklare spektrometrisystem som kan användas med såväl bil som
helikopter.
Luftfiltermätningar
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har sex anläggningar för
luftfiltermätningar (Ljungbyhed, Visby, Stockholm, Umeå, Gävle och Kiruna) som
kompletterar SSM:s luftmätningar. Dessa anläggningar är betydligt känsligare för
att upptäcka förändringar av strålmiljön än SSM:s mätstationer men kräver tid för
provinsamling och utvärdering och är därmed långsammare.
Nuklidspecifika mätningar
Genom gammaspektrometri kan olika gammastrålande radionuklider identifieras
och även mätas kvantitativt. Detta ställer dock krav på tillgång till kvalificerade
mätinstrument och kompetens. Sådan mätningsverksamhet samordnas av SSM.
Centrallasarettet i Växjö har stationär utrustning för radionuklidspecifika
mätningar i fält. Där finns också utrustning för mätning av intern kontamination
av personal.
Livsmedelmätningar
Livsmedelsverket har ansvar för att ta fram livsmedelgränsvärden samt för
kontroll av att dessa efterföljs. Vidare ansvarar Livsmedelsverket för att
genomföra matkorgsundersökningar och vid behov ge kostråd. Ytterst är det
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livsmedelsproducenterna som har ansvaret för att deras livsmedel ligger under
fastställda gränsvärden. Ett fåtal laboratorier i landet gör idag analyser av
radionuklider i livsmedel och det rör sig då främst om analyser av Cesium-137.
SSM kan bistå med råd och rekommendationer och förfogar över mätresurser.
Mätresurserna kan bland annat användas vid friklassning av jordbruksmark
(gräsprovstagningsorganisation) och för att mäta strålning från livsmedel
(beredskapslaboratorier).
Kommunala mätningar
Bakgrundsvärden i Kronoberg hämtas från kommunala mätningar. Mätningar sker
i alla kommuner var sjunde månad. Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna
med stöd av räddningstjänsten som ansvarar för mätningarna. Mätningarna sker
vid referenspunkter med dosratsmätning med intensimeter SRV 2000. Efter
mätningarna sker en inrapportering till Länsstyrelsen och SSM.
Mätutrustningar i Kronobergslän
I nedanstående tabell redovisas antalet kända mätinstrument, för mätning av
gammastrålning, som finns i länet.
Myndighet

Instrumenttyp

Förvaringsplats

Antal

Länsstyrelsen SRV-2000
(Mätinstrument för
dosrat och dosmätning
med mätområde
0,05 μSv/h - 10 Sv/h
respektive
0,01 μSv – 10 Sv)

Skydd och beredskap

1

Region
Kronoberg

Huvudsakligen avdelningen för
Medicinsk Fysik och Teknik vid
Centrallasarettet i Växjö

Tillgång till mycket
avancerade instrument
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Växjö
kommun

SRV-2000
(Mätinstrument för
dosrat och dosmätning
med mätområde
0,05 μSv/h - 10 Sv/h
respektive
0,01 μSv – 10 Sv)

Miljö- och hälsoskyddskontoret
respektive
räddningstjänsten

2

Miljö- och hälsoskyddskontoret
respektive
räddningstjänsten

2/ kn

Scitrex BGS 4
(Scintillometer μR/h)
Övriga
kommuner

SRV-2000
(Mätinstrument för
dosrat och dosmätning
med mätområde
0,05 μSv/h - 10 Sv/h
respektive
0,01 μSv – 10 Sv)

Vid behov av fler mätinstrument så kan följande aktörer kontaktas;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kärnkraftslänen Kalmar, Halland, Uppsala
Stödlänen Skåne och Västerbotten
Övriga län och kommuner
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten
Tullverket
Polismyndigheten
Privata entreprenörer
Internationella resurser (ska ske i samverkan med SSM och MSB)

Andra regionala resurser
Nedan presenteras exempel på resurser som kan vara aktuella för
räddningsledaren eller saneringsledaren under räddningstjänst och sanering:
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Objekt att sanera

Utrustning/Personal

Kontaktväg

Gator och vägar

Sop- och sugmaskiner
Beläggningsmaskiner

Kommunens tekniska
förvaltningar
Trafikverket och dess
entreprenörer
Försvarsmakten

Parker
Öppna gräsytor
Idrottsanläggningar

Gräsklippare med
uppsamlare

Kommunala förvaltningar
Golf- och fotbollsklubbars
kanslier

Villor
Bostadshus
Fastigheter

Högtrycksutrustning,
blästring
Ställningsmaterial
Villaägare

Industrisaneringsföretag
Fasadrengöringsföretag
Ställningsbyggare
Saneringsföretagensriksförbund
Byggföretag

Mark och fastigheter

Maskiner och personal

RIB, Integrerat beslutsstöd
Räddningstjänst
Flygplatsen
Lantbrukare

Trädgårdar
Parker
Odlingar

Grävmaskiner/Bobcats

Försvarsmakten
Frivilliga
försvarsorganisationer
Kommunala förvaltningar
Entreprenadföretag

Trädkapningar

Bark- och skogsmaskiner

Skogsentreprenörer
Kommunala förvaltningar
Arborister

Personer

Skyddsutrustning och
dosimetrar

Räddningstjänst
Försvarsmakten
Studsvik Instrument AB
Ev. kärnkraftverk
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BILAGA 7 – UNDERLAG FÖR SANERINGSBEDÖMNINGAR
Analysfrågor för saneringsorganisationen
Effekter
•
•
•

Vilka faktiska och sannolika effekter (dosrat) ger händelsen?
Vad är den mest sannolika händelseutvecklingen?
Vilka effekter kan uppstå vid en alternativ utveckling?

Tidsaspekt
•
•

Vilken tidsaspekt gäller för händelsen och dess effekter (totalt dos)?
Vilka tidsaspekter gäller för alternativa utvecklingar?

Konsekvenser
•

Vilka konsekvenser får dessa effekter (doser) på kort respektive lång sikt?

Saneringsåtgärder
•
•
•

Vilka saneringsåtgärder är möjliga att genomföra omedelbart?
Vilka saneringsåtgärder är möjliga på längre sikt?
Vilken effekt har olika saneringsåtgärder (avstyrd dos)?

Följder av saneringsåtgärder
•
•
•

Vilka följder får saneringsåtgärderna för annan verksamhet i samhället?
Vilka följder får saneringsåtgärderna för insatt personal (dosbelastning)
Vilka följder får eventuell deponering av radioaktivt material?

Behov av ytterligare underlag
Vilka underlag behövs för att göra en bättre analys?
Prioriteringsunderlag för saneringsområden
Områden för sanering ska prioriteras enligt följande ordning:
1. Liv och hälsa
Att områden där många människor vistas eller som är viktiga av andra hälsoskäl
saneras. Det kan handla om sjukhus, andra vårdinrättningar, skolor,
bostadsområden etc. Det kan också innefatta viktiga samhällsfunktioner så som
vattentäkter.
2

Andra viktiga samhällsfunktioner
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Att andra samhällsfunktioner så som kommunikationer, finansiella tjänster och
övrig offentlig förvaltning kan fungera som normalt.
3. Näringsverksamhet
Att jordbruk, industri och övrig näringsverksamhet kan återgå till normal
produktion.
4. Övriga relevanta områden.
Att övriga områden som exempelvis insatser för friluftsliv och kulturellt viktiga
platser saneras.
Beslutsunderlag
Inför ett beslut ska följande frågor beaktas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur stor är den avstyrda dosen i förhållande till kostnaden för insatsen?
Finns andra alternativ som ger större effekt för en mindre insats/kostnad.
Gör åtgärderna det omöjligt att genomföra andra effektivare åtgärder i
framtiden?
Är åtgärden tekniskt genomförbar?
Är åtgärden laglig?
Vilken miljöpåverkan för åtgärden med sig?
Hur ska eventuellt avfall hanteras?
Kommer de boende, de som arbetar i området, lantbrukare och
konsumenter att acceptera åtgärden?
Kan den enskilde utföra saneringsåtgärder?
Hur ska åtgärderna kommuniceras med allmänheten?
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BILAGA 8 - REFERENSMÄTPUNKTER FÖR
GAMMASTRÅLNINGSMÄTNING

REF_PUNKT_ BESKRIVNING PLATS

X

Y

76001

Betesmark

Möckleshult

6321130

1491140

76002

Betesmark

Rosenholm

6334850

1464420

76101

Fotbollsplan

Skruv

6282730

1473540

76102

Fotbollsplan

Kosta

6301800

1474910

76301

Campingplats

S. Sandsjö

6265200

1459400

76302

Fotbollsplan

Ryd

6260630

1431170

76401

Betesmark

Köp, V. Torsås

6282530

1421585

76402

Fotbollsplan

Torpsbruk

6323170

1425060

76501

Fotbollsplan

Liatorp

6282800

1405400

76502

Fotbollsplan

Delary

6270060

1386320

76701

Fotbollsplan

Markaryd

6259630

1363290

76702

Fotbollsplan

Hinneryd

6278900

1364720

Markaryd

6261391

1364382

76703
78001

Betesmark

Furuby

6303630

1452830

78002

Igenväxt sjö

Rydet, Rottne

6322490

1443050

78003

Betesmark

Öja

6303210

1427630
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78004

Betesmark

Ingelstad

6291700

1445320

78101

Åkerren

Moanäs, Lidhult

6305700

1359900

78102

Slåtterområde

Ryssby

6304400

1399600

78103

Golfbana

Lagan

6312100

1389200

Dikesren

Herrabacken,
Kånnna

6294800

1382000

78104
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 188

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)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar 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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar 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.
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
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 19RGK1108
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-07

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Ordförandes förslag till beslut
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:
1. Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i
flyget.
2. En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.
3. Möjlighet att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.
4. Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym
flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.
5. Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för inhemsk produktion och användning av biojetbränsle
för Försvarsmaktens ändamål.
6. Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investeringseller driftstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik
som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten.
7. Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av
klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration.
8. 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.
Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Sammanfattning
Infrastrukturdepartementet har berett Region Kronoberg möjlighet att yttra sig
över utredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11).
Sammanfattningsvis föreslår utredningen följande:
1. Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i
flyget.
2. En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.
3. Möjlighet att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.
4. Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym
flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.
5. Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för inhemsk produktion och användning av biojetbränsle
för Försvarsmaktens ändamål.
6. Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investeringseller driftstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik
som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten.
7. Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av
klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration.
8. En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som alternativ till flygresor.
Synpunkter
Region Kronoberg välkomnar utredningens förslag. Förslagen ligger i linje med
den regionala utvecklingsstrategins övergripande mål om att klimatpåverkan ska
minska. Transporter står för den största delen av fossil energianvändning i
Kronobergs län, varav flygtrafiken är en del. Till 2025 ska utsläppen av koldioxid i
Kronobergs län från fossila bränslen minska till 1,5 ton per år och länsinvånare.
En övergång till alternativt bränsle är nödvändiga för att nå målet om minskad
klimatpåverkan.
Region Kronoberg är majoritetsägare av flygplatsen Växjö Småland Airport.
Växjö Småland Airport har höga ambitioner avseende övergång till biojetbränslen
och medverkar i satsningar på ett mer miljövänligt flyg som innefattar biobränsle.
Växjö Småland Airport ingår i ett samarbete tillsammans med Växjö kommun,
KLM, SkyNRG, Södra, Luleå universitet och tankesmedjan Fores som syftar till
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Remissyttrande
Diarienr: 19RGK1108
Handläggare: Daniel Nilsson,
Datum: 2019-06-11

att undersöka om det går att producera grönt bränsle till flyget. För närvarande
används dock enbart fossilt bränsle på Växjö Småland Airport p.g.a. brist på
biobränsle i Europa. Region Kronoberg bedömer att en reduktionsplikt är
förutsägbar och långsiktigt och skulle därmed ge drivmedelleverantörer goda
förutsättningar att långsiktigt planera investering i produktionsanläggningar med
lång ekonomisk och teknisk livslängd.
Region Kronoberg ställer sig bakom förslaget att Energimyndigheten får i uppdrag
att analysera frågan om ett investerings- eller driftstöd för produktionsanläggningar
med ny teknik. Region Kronoberg satsar på att stärka miljöteknikutvecklingen i
länet ytterligare. Kronobergs län har en stor potential i att bidra till en grön
omställning genom att använda skogen som resurs i större utsträckning för
exempelvis bioenergi och miljövänligt flygbränsle. De småländska skogarna har en
viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska
klimatpåverkan. Initialt kan investeringar i nya produktionsteknologier vara
kostsam och utredningens förslag om att analysera möjligheter att kombinera
reduktionsplikten med drifts- eller investeringsstöd är därför välkommet.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Till statsrådet och chefen
för miljödepartementet

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera hur flygets användning av hållbara
biobränslen kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt
energisystem och minskad klimatpåverkan. Maria Wetterstrand förordnades samma dag som särskild utredare.
Som sekreterare anställdes fr.o.m. den 12 april 2018 departementssekreteraren Andreas Kannesten och fr.o.m. den 1 september
2018 doktoranden Anna Elofsson.
Som experter förordnades fr.o.m. den 1 september 2018 departementssekreterarna Emmi Jozsa, Lina Kinning och Ina Müller Engelbrektson, ämnesrådet Stefan Andersson, utredaren Backa Fredrik
Brandt, professorn Pål Börjesson, projektledaren Maria Fiskerud,
stf enhetschefen Johan Holmér, forskningschefen Mikael Johannesson,
handläggaren Jonas Lindmark, handläggaren Max Ohlsson, kanslirådet Anna Segerstedt och forskningsledaren Jonas Åkerman.
Utredningen som antagit namnet Biojetutredningen har slutfört
uppdraget och överlämnar härmed betänkandet Biojet för flyget
(SOU 2019:11). Till betänkandet fogas ett särskilt yttrande.
Stockholm i februari 2019
Maria Wetterstrand
/ Andreas Kannesten
Anna Elofsson
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Utredningen har haft i huvudsakligt uppdrag att:
x analysera hur flygets användning av hållbara biodrivmedel med hög
klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett
fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan,
x vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för
att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara biodrivmedel bör utformas,
x belysa vilka styrmedel som bäst kan främja en långsiktig och storskalig produktion av biodrivmedel för flyg i Sverige,
x bedöma vilken inblandning av biodrivmedel som på kort och lång
sikt är rimlig att uppnå med hänsyn till pris och tillgång samt efterfrågan i andra sektorer.
Uppdraget omfattar inte skatter. Nedan följer först utredningens
förslag och konsekvenser. Därefter ges en sammanfattande bakgrund.
Behov av styrmedel för att uppnå inblandning av biojetbränsle
Om inga styrmedel införs kommer användningen av biojetbränsle
vara styrd av kundefterfrågan. De studier som gjorts av betalningsvilja för förnybara bränslen samt erfarenheter från nuvarande initiativ visar att det finns en viss efterfrågan trots det högre priset. Efterfrågan från konsumenter och företag förväntas dock inte ge mer än
en förhållandevis låg inblandningsgrad. Det kvarstår därför ett behov
av styrmedel för att biojetbränsle ska kunna bidra till det långsiktiga
målet att flygets klimatpåverkan ska kunna minska i enlighet med
vad som krävs för att uppnå målet i Parisavtalet.
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Idag omfattar utsläppshandelssystemet EU ETS omkring 70 procent av allt tankat bränsle vid svenska flygplatser. De kvarstående
30 procenten bränsle tankas till avgångar med destination utanför
EES. Användning av biodrivmedel för flyg kan rapporteras i EU ETS
och anses då inte ha några fossila utsläpp. Enligt utredningens
beräkningar skulle det, med ett framtida lägre pris på biojetbränsle
på 10 kronor per liter, krävas ett utsläppsrättspris på minst 160 euro
per ton koldioxid för att ge incitament för inblandning av biodrivmedel. Det kan jämföras med ett prognosticerat pris på omkring
21–23 euro per ton under 2020-talet. Inte heller det globala marknadsbaserade styrmedlet Corsia som infördes 2019, med målet att
stabilisera det internationella flygets utsläpp på 2020 års nivå, förväntas leda till inblandning av biodrivmedel. Det krävs därför styrmedel för att främja en ökad användning av biodrivmedel i flyget.
Det är inte minst viktigt för att producenter av biojetbränsle ska
kunna fatta nödvändiga beslut om investeringar i produktionsanläggningar med lång ekonomisk och teknisk livslängd.
Utredningens huvudförslag är reduktionsplikt för flygfotogen
Utredningen har lämnat ett antal förslag:
1. Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade
utsläpp i flyget.
2. En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.
3. Möjligheten att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga
ramavtalen.
4. Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den
volym flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.
5. Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inhemsk produktion och användning
av biojetbränsle för Försvarsmaktens ändamål.
6. Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett
investerings- eller driftsstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för kostsam för att kunna
konkurrera i reduktionsplikten.
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7. Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration.
8. En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som ett alternativ
till flygresor.
Reduktionsplikt ställer krav på drivmedelsleverantörer att
minska utsläppen genom användning av biodrivmedel
En reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer ska minska
växthusgasutsläppen från flygfotogen genom att blanda in biodrivmedel. Utsläppen räknas utifrån ett livscykelperspektiv. I systemet
används ett schablonvärde för livscykelutsläppen från fossil flygfotogen. Livscykelutsläppen för biodrivmedel beräknas däremot enligt den
metod som framgår av förnybartdirektivet och blir därmed olika för
olika typer av råvara och tillverkningsprocesser. Vilken volymandel
biodrivmedel som krävs för att uppfylla plikten beror på växthusgasutsläppen i ett livscykelperspektiv från de biodrivmedel som
används. Lägre livscykelutsläpp innebär att en mindre volymandel
krävs och vice versa. Syftet med att välja en reduktionsplikt är att
den, i jämförelse med en kvotplikt, gynnar biodrivmedel med god
klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv.
Om reduktionsplikten inte uppfylls ska drivmedelsleverantören
betala en s.k. reduktionspliktsavgift som föreslås vara 6 kronor per
kilogram koldioxidekvivalenter. Avgiften är avsedd att vara betydligt
högre än kostnaden för att blanda in biodrivmedel.
Reduktionsnivån ökar från att motsvara ungefär 1 volymprocent 2021
till att motsvara ungefär 30 volymprocent 2030
Utredningen har lagt fram förslag på reduktionsnivåer för åren 2021
till 2030. Att reglera reduktionsnivåer fram till 2030 ger bättre
förutsättningar för producenter att investera och visar på en tydlig
inriktning. Det är inte kostnaden för inblandning som primärt har
begränsat hur höga pliktnivåerna kan vara utan tillgången på biojetbränsle med hög klimatnytta. Utredningen har valt att öka reduktionsnivåerna kraftigare från och med 2025 eftersom tillgången på
biojetbränsle förväntas vara större då, tack vare utbyggd produktionskapacitet. Utredningen har även antagit att livscykelutsläppen
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för de biodrivmedel som används kommer att sjunka över tid, vilket
leder till högre reduktionsnivåer. Reduktionsnivåer, antagna livscykelutsläpp och beräknade volymandelar framgår av tabell 1.

Källa: Utredningens egna beräkningar. Antaganden återfinns i bilaga 2.

Fossilfritt flyg bör vara målet till 2045
Utredningen föreslår inga reduktionsnivåer för åren efter 2030, men
anser att målet ska vara 100 procent förnybara drivmedel med låga
livscykelutsläpp till 2045. Med ett tydligt mål till 2045 drivs både
politiken och näringslivet i den riktningen. Detta kan i sin tur leda
till att marknader skapas för nya tekniska lösningar, såsom elflyg för
kortare sträckor eller elektrobränslen. Hur snabbt utvecklingen av
dessa kommer att gå är i dag osäkert och inga större effekter förväntas före 2030. För att nå målet till 2045 skulle sådana lösningar
underlätta. Eventuell elektrifiering och fortsatt energieffektivisering
skulle minska den totala energimängden flytande drivmedel, och kan
tillsammans med användning av elektrobränsle minska behovet av
biodrivmedel för att nå målet till 2045. Måluppfyllelsen underlättas
också om efterfrågan på flygtransporter kan hållas nere.
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Konsekvenser av förslaget till reduktionsplikt för flygfotogen
Nedan redovisas de övergripande konsekvenserna gällande växthusgasutsläpp, resandet och kostnaden för att uppfylla plikten. Beräkningarna är gjorda utifrån ett antal antaganden (se bilaga 2). Utredningen har genomfört en känslighetsanalys av resultaten genom att
variera vissa antaganden, se avsnitt 11.8.
Klimatnyttan beror främst av bränslebytet
Plikten sätter inte något tak för de totala fossila utsläppen utan reglerar att de ska minskas per energienhet. De totala utsläppen kan med
andra ord fortsätta att öka om den totala användningen av drivmedel
ökar tillräckligt kraftigt. Utsläppen med en reduktionsplikt är dock
alltid lägre än de skulle ha varit om allt bränsle vore fossilt. Avgörande faktorer för utvecklingen av klimatpåverkan från flyget är i dag
takten på energieffektivisering och passagerartillväxt. Med reduktionsplikten blir inblandning av biodrivmedel ytterligare en sådan faktor.
En reduktionsplikt höjer också bränslekostnaden vilket ger incitament till energieffektivisering och dämpar passagerartillväxten i form
av höjda biljettpriser.
Påverkan på flygets klimatpåverkan kan redovisas för tre olika
kategorier: Utsläpp från förbränning av bränsle där endast det fossila
kolinnehållet i bränslet räknas med. Uppströmsutsläpp för att producera bränslet, dvs. utsläpp för att odla eller utvinna råvaran, processutsläpp i produktionen och transporter av bränslet. Höghöjdseffekt
som utgör en ytterligare klimatpåverkan på grund av utsläpp på hög
höjd. I figur 1 illustreras den totala klimatpåverkan från förbränningsutsläpp, uppströmsutsläpp och höghöjdsutsläpp. Uppströmsutsläppen är, med de antaganden utredningen gjort, ungefär desamma
för fossil flygfotogen och biojetbränsle under systemets första år
och sedan ungefär hälften så stora för biojetbränsle. För fossil flygfotogen antas uppströmsutsläppen inte minska till 2030. Höghöjdseffekten antas inte skilja sig åt mellan de olika bränsletyperna. Det
finns dock potential att modifiera bränslen i syfte att minska höghöjdseffekten. Detta kan gälla både biobränslen och fossila bränslen.
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Källa: Utredningens egna beräkningar. Antaganden återfinns i bilaga 2.

Reduktionsplikten ger upphov till två olika effekter på flygresandets
klimatpåverkan:
x fossil flygfotogen ersätts med biodrivmedel (bränslebyte),
x förändrat resande i form av minskat flygresande samt viss överflyttning till andra trafikslag.
Utredningens beräkningar visar att klimatnyttan av reduktionsplikten främst beror av bränslebytet och i mindre grad av dämpad
passagerartillväxt på grund av kostnadsökningen (figur 2). Detta är
inte överraskande eftersom kostnadsökningen är liten (tabell 3) och
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därmed inte får någon stor påverkan på passagerarvolymerna. I ett
referensscenario utan en reduktionsplikt beräknas utsläppen från
flyg tankat i Sverige öka med 6 procent till 2030 jämfört med 2017
års utsläppsnivå. Med en reduktionsplikt beräknas utsläppen i stället
minska med 24 procent till 2030 jämfört med 2017 års utsläppsnivå.
Reduktionsplikten bryter alltså en trend, utsläppen minskar i stället
för att öka.

koldioxidekvivalenter (miljoner ton)
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Källa: Utredningens egna beräkningar. Antaganden återfinns i bilaga 2.

Hur kommer resandet att påverkas?
Swedavias långsiktiga trafikprognos förutspår en årlig passagerartillväxt om cirka 2,1 procent för kommande tre decennier. Detta utgör utredningens referensscenario. Även om reduktionsplikten på
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grund av prisökning leder till en minskad efterfrågan på flygresor
jämfört med ett referensscenario beräknas det totala antalet flygresor
öka med 27 procent mellan 2017 och 2030 (se figur 3). Antalet flygresor med införd reduktionsplikt beräknas 2030 uppgå till 29,65 miljoner jämfört med 23,37 miljoner resor 2017. Detta kan jämföras
med referensscenariot utan plikt som prognostiserar 30,35 miljoner
resor 2030. Skillnaden består alltså av runt 700 000 resor 2030. Både
inrikes och utrikes flygresande förväntas öka även med reduktionsplikten. Reduktionsplikten dämpar ökningstakten.
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Källa: Utredningens egna beräkningar baserade på Swedavias långsiktiga trafikprognos samt
energieffektivisering om 1,8 procent årligen. Fler antaganden återfinns i bilaga 2.

Vilken volym/energimängd biojetbränsle krävs för att uppfylla
plikten och vad kommer det att kosta?
Kostnaden för att uppfylla plikten är låg till en början och stiger
sedan eftersom en högre inblandning krävs. Kostnadsökningen dämpas dock av att biojetbränsle förväntas bli billigare i takt med ökat
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utbud och förbättrad teknik samt att energieffektiviseringen fortgår
vilket minskar bränslebehovet. I tabell 2 redovisas utredningens antaganden om pris per liter för biojetbränsle samt beräknade resultat för
total volym biojetbränsle för att nå reduktionspliktsnivåerna, total
energimängd samt total merkostnad för inblandning. Som jämförelse används i dag omkring 2 TWh flygbränsle i inrikesflyget och
11 TWh i utrikesflyget. I vägtrafiken användes 2017 ungefär 19 TWh
biodrivmedel i Sverige varav ungefär 14 TWh utgjordes av HVO
som produceras på samma sätt som HEFA för flyget.

Källa: Utredningens egna beräkningar. Antaganden återfinns i bilaga 2.

Hur mycket dyrare kommer flygbiljetten att bli?
Utredningen har antagit att den extra kostnaden för biojetbränsle
kommer att belasta konsumenten. I tabell 3 redogörs för kostnadsökningen för bränsle för olika typresor. Den faktiska prisökningen
kan variera beroende på flygbolagens prissättning. För utrikes resor
uppkommer kostnaden endast en gång per tur- och returresa eftersom plikten endast gäller för det drivmedel som tankas i Sverige. För
inrikes resor uppkommer kostnaden som anges i tabellen två gånger
för en tur- och returresa.
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Källa: Utredningens egna beräkningar. Antaganden återfinns i bilaga 2.
Anm: Angivet för genomsnittliga resor inrikes, inom-Europa samt interkontinental. Utredningen antar
att hundra procent av kostnaden övervältras till biljettpriset.

Bakgrund – Användningen av biojetbränsle kan öka över tid om
kraftfulla styrmedel införs men tillgången är begränsad
Det är tillåtet att blanda in upp till 50 procent biojetbränsle
Allt jetbränsle måste vara certifierat enligt en global standard. I dag
tillåter standarden inblandning med upp till 50 volymprocent biojetbränsle. Flera olika metoder för att producera biojetbränsle är möjliga, men det måste vara en teknik som producerar ett drivmedel med
samma kemiska struktur som fossilt jetbränsle. I dag är HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids) som produceras av vegetabiliska
och animaliska oljor och fetter vanligast, men det finns goda möjligheter att producera biojetbränsle från t.ex. skogs- och pappersindustrins restprodukter. Samtliga anläggningar som producerar biojetbränsle kommer också producera biodrivmedel för vägtrafiksektorn.
Högre pris på biojetbränsle ställer krav på styrmedel
De stora kostnaderna för produktion av biojetbränsle är råvarukostnad och investeringskostnad för anläggningen. Den lägsta produktionskostnaden uppskattas till omkring 8–10 kronor per liter men
varierar stort beroende av teknikväg och råvara. Detta kan jämföras
med ett pris på fossil flygfotogen omkring 6 kronor per liter. De första
anläggningarna för teknikvägar som inte är kommersiella i dag kommer vara dyrare då kostnaderna förväntas minska enligt en lärkurva.
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Priset på biojetbränsle sätts utifrån efterfrågan och tillgång på en
global marknad och kan vara betydligt högre än produktionskostnaden, även inräknat en viss vinstmarginal. Marknaden är i en uppstartsfas även globalt och dagens mycket låga produktionskapacitet
förväntas öka kraftigt till 2030. Utredningen räknar med ett pris
omkring 18 kronor per liter 2021, 14 kronor per liter 2025 och
12 kronor per liter 2030. Konsumenters vilja att betala den extra
kostnaden för biojetbränsle bedöms inte vara tillräcklig för att ställa
om flyget till att använda förnybart drivmedel.
Det finns goda möjligheter att producera biojetbränsle i Sverige
Sverige har god tillgång på biomassa för produktion av biodrivmedel,
i synnerhet lignocellulosa från skogs- och jordbruk samt massaindustri. Energimyndigheten har under lång tid finansierat forskning
och innovation inom biodrivmedel och det finns gott om tekniska
lösningar. Om det rör teknik som i dag inte är kommersialiserad är
det dock rimligt att anta att det kan ta upp till tio år från att en
pilotanläggning byggs tills det finns en kommersiell produktion på
marknaden. Det kan gå betydligt fortare om det rör teknik som
redan demonstrerats i stor skala eller som finns i kommersiell användning och i synnerhet om det finns befintliga anläggningar och infrastruktur som kan nyttjas, vilket i Sverige framförallt är fallet för
befintliga oljeraffinaderier.
Biodrivmedel kan endast vara en av flera pusselbitar
för att minska flygets klimatpåverkan
Användning av biodrivmedel kan endast vara en av flera åtgärder för
att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn. Trafikverket
arbetar med en fyrstegsprincip där punkt ett är att i första hand välja
åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor, samt
valet av transportsätt. Denna princip är viktig, eftersom även användning av biodrivmedel leder till belastning på miljön. Elektrifiering
och effektivisering kan ytterligare begränsa behovet av biodrivmedel
för att nå klimatmålen och därmed minska potentiella intressekonflikter med andra miljömål. Prognoserna för behovet av biodrivmedel för vägtrafiksektorn är betydligt högre än vad som förväntas
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användas i flygsektorn. Om tillgången på hållbara biodrivmedel visar
sig begränsad kan en ökad åtgärdstakt för elektrifiering i vägsektorn
behövas, i kombination med ovan nämnda insatser enligt fyrstegsprincipen inom både väg- och flygsektorn.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 189

Remissyttrande – Biojet för flyget (SOU
2019:11) (19RGK1108)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar 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 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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

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

Regionstyrelsen avger yttrande över remissen Biojet för flyget (SOU 2019:11) och
överlämnar yttrandet till Infrastrukturdepartementet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remiss Biojetbränsle
 Remissyttrande - Biojet för flyget (SOU 2019:11)
 Remiss - Biojet för flyget (SOU 2019:11), remissutgåva

Paragrafen är justerad

