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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2

Val av justerar och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker digitalt senast den 23 oktober.

3

Regiondirektörens rapport

4

Delårsrapport för regionstyrelsen
augusti 2019 (19RGK49)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per augusti månad
baserad på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar.
Invånare: Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort
förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Regionstyrelsen strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb
och effektiv handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet.
Arbetet fortsätter med att bibehålla en modern förvaltning med hög
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servicenivå är viktigt för att upprätthålla ett högt förtroende hos
invånarna i Region Kronoberg.
Medarbetare: Region Kronobergs målbild inom perspektivet
medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än
vad hälso- och sjukvården planerat och önskar. Användandet av
hyrpersonal har ökat markant avseende både läkare och sjuksköterskor i
jämförelse med föregående period och år och det är fortsatt svårt att
rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Ledarskapsfrågorna har varit under fortsatt utveckling. En översyn pågår
av chefernas organisatoriska förutsättningar.
Verksamhetsutveckling: Region Kronobergs målbild inom perspektivet
är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika
digitaliseringsinitiativ. Utgångspunkten för prioriteringen är främst den
kompetensbristutmaning Region Kronoberg står inför. Därför viktas
initiativ som frigör tid för personal högt i modellen.
Ekonomi: Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som
kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Region Kronoberg redovisar totalt ett positivt balanskravsresultat (44
mnkr) för perioden januari-augusti. Hösten är dock erfarenhetsmässigt
en dyr period och åtgärder måste vidtas för att säkerställa att
balanskravet klaras för 2019. Regionfullmäktige har beslutat om åtgärder
för en långsiktigt hållbar ekonomi och regionstyrelsen behöver i sin
uppsiktsplikt över nämnderna bevaka att beslutade åtgärder för en
ekonomi i balans genomförs och följa upp dessa samt rapportera till
regionfullmäktige.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive kundval redovisar en positiv
avvikelse mot budget med 78 mnkr för perioden januari-augusti och
prognosen visar på ett överskott på 72 mnkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019
 Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019
 §246 RSAU Delårsrapport för regionstyrelsen augusti 2019
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5

Delårsrapport Region Kronoberg
augusti 2019 (19RGK49)
Sammanfattning

Handlingar utdelas senare.

6

Månadssammandrag september 2019
Region Kronoberg (19RGK64)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner månadssammandrag september 2019 för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Verksamhetens resultat förbättras med 31 mnkr jämfört med
augustiresultatet och uppgår efter september ackumulerat till 81 mnkr,
vilket är en negativ avvikelse på 5 mnkr i förhållande till budget.
Verksamhetens nettokostnad är 16 mnkr lägre än budgeterat men
resultatet dras ned av att utfallet för skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunal utjämning tillsammans är 21 mnkr sämre än budgeterat
för perioden.
Finansnettot ger ett överskott på 103 mnkr, inklusive 122 mnkr i
orealiserade vinster på värdepapper. När resultatet justerats för
orealiserade vinster och tidigare års värdereglering för sålda värdepapper
blir balanskravsresultatet 70 mnkr.
Hälso- och sjukvården redovisar efter september 2019 ett ackumulerat
resultat på -84 mnkr jämfört med budget. Resultatet förbättras med 3
mnkr jämfört med augustiresultatet och förklaras främst av att
statsbidrag för prestationsbaserad del av kömiljarden lyfts in med 7
mnkr, vilket motsvarar den miniminivå som Region Kronoberg kommer
att få. Kostnaderna för hyrpersonal sjunker något jämfört med augusti
och den sålda vården redovisar överskott, bland annat för barn- och
ungdomskliniken. Läkemedelskostnaderna faller ut i nivå med budget.
Rullande 12-månadersresultatet förbättras något och uppgår till -146
mnkr. Helårsprognosen lämnas oförändrad med -114 mnkr och
förutsätter att Region Kronoberg klarar sin andel av kömiljarden även
oktober och november samt att beslutat åtgärdsprogram får avsedd
effekt.
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Regionstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 92 mnkr. Överskottet
förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat (sjukskrivnings- och
professionsmiljarden kvar även 2019 vilket inte var känt när budgeten
beslutades), ej utfördelade tillskott i budget 2019, lägre
personalkostnader inom Staben beroende på vakanser och frånvaro, att
regiongemensamma medel för bland annat IT-kostnader inte förbrukats i
budgeterad takt samt vakanser och ej förbrukade forskningsmedel inom
FoUU.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden totalt ett resultat som är 4 mnkr
bättre än budget. Det redovisade överskottet beror på flera orsaker men
det som påverkar resultatet mest är att antalet kronobergare är färre än
prognosticerat, att utfallet för besöksersättningar är lägre än budgeterat,
att produktionen inom Vårdval Hud fortsatt är lägre än budgeterat samt
överskott för utvecklingsarbeten. Kostnaden för bidrag till ST-läkare och
pre-ST påverkar resultatet negativt. Barntandvården redovisar underskott
till följd av att de inte fått full kompensation för att 20-23-åringarna fått
fri tandvård.
Regional utveckling redovisar efter september ett ackumulerat resultat
som är 4 mnkr bättre än budget. Verksamheten går enligt plan. Resultatet
uppvisar positiva differenser på alla avdelningar. Dessa beror till största
del på att kostnader inte upparbetats alternativt på att en del av
personalen arbetar deltid men är budgeterade på heltid. Egna medel har
ännu inte upparbetats. Helårsprognosen är ett resultat som är 2 mnkr
bättre än budget.
Övriga nämnder redovisar för perioden endast mindre avvikelser i
förhållande till budget och prognoser i nivå med budget.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag september 2019
 Månadssammandrag sep 2019 Region Kronoberg 191015
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Remiss - Trafikförsörjningsprogram för
Blekinge 2020 - 2023 (19RGK1248)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet samt överlämnar det
till Region Blekinge.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Blekinge beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Blekinge
senast den 10 november 2019.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Blekinge, likt
landets övriga regioner, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är ett
strategiskt dokument som på ett övergripande sätt ska beskriva det
samlade behovet av all kollektivtrafik.
Delarna som ska belysas, beaktas och behandlas i ett
trafikförsörjningsprogram är komplexa. Region Blekinge har i sitt
trafikförsörjningsprogram på ett föredömligt sätt sammanfattat och
beskrivit hur kollektivtrafiken ska utvecklas de närmaste åren, men också
med en utblick mot år 2050. Det finns en tydlighet mellan planerad
trafikering för tåg och dess koppling till planerade infrastrukturåtgärder
som finns i Blekinges regionala länstransportplan och den nationella
transportplanen. Behovet av infrastrukturåtgärder efter 2030 tydliggörs
också.
Region Kronoberg ser det som väldigt värdefullt att Region Blekinges
trafikförsörjningsprogram tar upp trafikering av Markarydsbanan och
infrastrukturåtgärder på Kust till Kust-banan som viktiga att utveckla.
Region Kronoberg ser också positivt på att Region Blekinge lyfter
Sydostlänken och förbättrade förutsättningar för godstrafik.
Region Kronoberg vill lyfta en viss oro över att stråket Ronneby –
Tingsryd – Växjö inte diskuteras i någon vidare utsträckning då detta är
ett viktigt stråk för både arbets- och studiependling mellan länen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för
Blekinge 2020 – 2023
 Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 –
2023, dnr 2019/00861–020
 Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023 samt
bilagor (1-8)
 §249 RSAU Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 2023
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Remissyttrande – Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
(19RGK1572)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts
tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (Lagen om skydd mot
olyckor, LSO 3:3) och ett handlingsprogram för räddningstjänst (LSO
3:8). Detta handlingsprogram avser mandatperioden 2019- 2022 och
behandlar i huvudsak förebyggande mot olyckstypen brand, risker för
olyckshändelser samt räddningstjänst. Beslutat och fastställt betraktas det
som styrdokument för verksamheten, det vill säga det anger vilken
skadeavhjälpande förmåga som ska upprätthållas, vilka mål förbundet
har med det brandförebyggande arbetet etc. Det ska även vara
informativt för den enskilde och tjäna som underlag för Länsstyrelsens
tillsyn av verksamheten.
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande över Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
 Remiss - Förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra
Kronoberg
 §250 RSAU Remissyttrande – Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
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Svar på skrivelse om reklammaterial i
Region Kronobergs publika lokaler
(19RGK1553)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Gunnar Nordmark (L) mottagit en skrivelse
angående reklammaterial i publika utrymmen i några av Region
Kronobergs vårdcentraler.
Region Kronoberg har en riktlinje som beskriver vad som gäller inom
regionens lokaler, det som Gunnar Nordmark (L) har uppmärksammat
strider mot riktlinjen. För att förhindra den här typen av olovlig
marknadsföring/reklam i till exempel väntrum, har varje chef inom sin
organisation ansvar för att riktlinjen tillämpas. Till ansvarig chefs hjälp
ska varje verksamhet med väntrum ha utsedda väntrumsansvariga. Dessa
ska ha i uppgift att se till att det inte finns material i rummen som strider
mot gällande riktlinje.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse om reklammaterial i Region
Kronobergs publika lokaler
 Skrivelse - Reklammaterial som finns utplacerat i Region Kronobergs
publika lokaler och som rör behandlingar samt vård av missbrukare
 §252 RSAU Svar på skrivelse om reklammaterial i Region Kronobergs
publika lokaler

10 Svar på skrivelse - Ta fram en tydlig och
enhetlig struktur för internbudget och
verksamhetsplan (19RGK1491)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen samt ger
regiondirektören i uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas
internbudget och verksamhetsplan inför 2021 års process.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Henrietta Serrate (S),
Robert Olesen (S), Lovisa Alm (S), Peter Freij (S) och Joakim Polman (S)
angående en tydlig och enhetlig struktur för nämndernas arbete med
internbudget och verksamhetsplan.
I skrivelsen föreslås att Region Kronoberg tar fram en tydlig struktur för
nämndernas processer för internbudget och verksamhetsplan tas fram
inför 2021 års process. I skrivelsen anges att tre punkter ska vara
utgångspunkt i arbetet:
Tydliga och enhetlig struktur där datum för processen ska vara beslutade
på förhand, det vill säga innan regionfullmäktiges beslut i juni.
Underlag i respektive nämnd ska tas fram och komma de politiska
partierna till känna i god tid innan beslut.
Processen bör kunna efterlikna den övergripande budgetprocessen där
underlag kring ekonomi och andra förutsättningarna ges så att de
politiska partierna kan arbeta fram egna förslag.
Förslaget om att ta fram en tydlig och enhetlig process för samtliga
nämnders arbete med respektive internbudget och verksamhetsplan är
helt i linje med de arbetsformer som Region Kronobergs budgetarbete
ska bedrivas. Intentionerna i de förslag som framkommer i skrivelsen
råder det enighet om mellan partierna och regiondirektören ges i
uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas internbudget och
verksamhetsplan inför 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ta fram en tydlig och enhetlig struktur för
internbudget och verksamhetsplan
 Skrivelse till Regionstyrelsen-Ta fram en tydlig och enhetlig struktur
för internbudget och verksamhetsplan
 §253 RSAU Svar på skrivelse - Ta fram en tydlig och enhetlig struktur
för internbudget och verksamhetsplan
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11 Svar på skrivelse – Angeläget med
snabbt beslut för att förbättra
parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett (19RGK1601)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har till Region Kronoberg inkommit med en skrivelse
angående parkeringssituationen vid Ljungby lasarett där han efterfrågar
när regionfullmäktige kommer att få ta ställning till hur
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett ska lösas.
Bakgrund
I maj 2018 fattade regionfullmäktige beslut om att uppdra åt
regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett och
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Avseende parkering på Ljungby lasarett pågår en analys av hur pågående
och planerade byggprojekt kommer att påverka antalet tillgängliga
parkeringsplatser de närmaste åren. Det är framförallt byggnationen av
hus 1M som framöver kommer att ha en negativ påverkan på antalet
platser. Därmed föreligger ett behov att senast under hösten 2020
använda sig av externa parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer
antalet parkeringsplatser att vara konstant.
Vidare behöver en förstudie göras kring alternativ för att på längre sikt
tillskapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet, företrädelsevis i ett
parkeringshus. Beslut om parkeringshus eller förhyrning av externa
parkeringsytor blir föremål för beslut i regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet
med kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste
busshållplatsen är ca 400 meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik.
Det har tidigare inkommit önskemål om att även regionbussar från till
exempel Älmhult och Markaryd ska gå direkt till lasarettet. En sådan
lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i Ljungby stad, och
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medför en direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från
regiontrafiken göra ett byte vid resecentrum, utan långa väntetider, för
att sedan stiga av eller på vid en hållplats nära lasarettet. Region
Kronoberg kommer i nuläget inte att genomföra några ändringar för att
förbättra tillgängligheten ytterligare med kollektivtrafiken.
Ekonomiska konsekvenser
Under andra halvan av 2020 och cirka tre år framåt tillkommer en
kostnad för förhyrning av externa parkeringsytor. Vidare behöver en
förstudie göras kring möjligheter att tillskapa fler parkeringsplatser inom
lasarettsområdet. Båda ärendena blir föremål för beslut under 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Angeläget med snabbt beslut för
att förbättra parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 Skrivelse till regionstyrelsen - Angeläget med snabbt beslut för att
förbättra om parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 §254 RSAU Svar på skrivelse – Angeläget med snabbt beslut för att
förbättra parkeringssituationen vid Ljungby lasarett

12 Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett – redovisning av uppdrag
(17RK2410)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 45/18 att uppdra åt regionstyrelsen att, i
samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka
antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett, att ge trafiknämnden i
uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till
kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt att återkomma till
regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag.
Redovisning av uppdrag - nuläge
Det pågår en analys av hur pågående och planerade byggprojekt vid
Ljungby lasarett kommer att påverka antalet tillgängliga parkeringsplatser
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de närmaste åren. Det är framförallt byggnationen av hus 1M som
framöver kommer att ha en negativ påverkan på antalet platser. Därmed
föreligger ett behov att senast under hösten 2020 använda sig av externa
parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer antalet parkeringsplatser
att vara konstant.
En förstudie kommer att genomföras kring olika alternativ för att på
längre sikt skapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet,
företrädelsevis i ett parkeringshus. Beslut om parkeringshus eller
förhyrning av externa parkeringsytor blir föremål för beslut i
regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet
med kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste
busshållplatsen är ca 400 meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik.
Det har tidigare inkommit önskemål om att även regionbussar från till
exempel Älmhult och Markaryd ska gå direkt till lasarettet. En sådan
lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i Ljungby stad, och
medför en direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från
regiontrafiken göra ett byte vid resecentrum, utan långa väntetider, för
att sedan stiga av eller på vid en hållplats nära lasarettet. Region
Kronoberg kommer i nuläget inte att genomföra några ändringar för att
förbättra tillgängligheten ytterligare med kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut P-situationen vid Ljungby lasarett - redovisning av
uppdrag
 §255 RSAU Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett – redovisning
av uppdrag

13 CBRNE- plan för Region Kronoberg
(19RGK1479)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner CBRNE-plan för Region Kronoberg.
Sammanfattning

CBRNE är en förkortning som står för kemiska (C), biologiska (B),
radiologiska (R), nukleära (N) och explosiva ämnen (E). Många av dessa
ämnen kan förorsaka allvarliga skador på människa och miljö.
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CBRNE-plan för Region Kronoberg beskriver ansvar och
organisatoriska förutsättningar för Region Kronoberg vid en allvarlig
CBRNE-händelse.
Arbetet vid en händelse med kemiska, biologiska, radioaktiva eller
explosiva ämnen följer samma huvudprinciper som vid andra
katastrofmedicinska händelser, men vid omhändertagande måste
särskilda aspekter beaktas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - CBRNE-Plan för Region Kronoberg
 CBRNE-Plan för Region Kronoberg
 §256 RSAU CBRNE- plan för Region Kronoberg

14 Evakueringsplan vid särskild händelse
för Region Kronoberg (19RGK1478)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Evakueringsplan vid särskild händelse för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Evakueringsplan för Region Kronoberg beskriver hur arbetet ska
planeras, ledas och samordnas vid en särskild händelse där det krävs en
evakuering av patienter, personal och besökare.
Evakueringsplaneringen i Region Kronoberg bygger på det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA) inklusive utrymningsplaner som görs inom
respektive verksamhet. Dessa utrymningsplaner ligger alltid som grund
vid en akut evakuering.
Syftet med evakueringsplanen är att skapa ett gemensamt synsätt om
principer vid evakuering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg
 Evakueringsplan vid särskild händelse för Region Kronoberg
 §257 RSAU Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg

Kallelse

15 Utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal (16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner utfasningsplan för Region Kronobergs
oberoende av hyrpersonal.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 272/16 att ställa sig bakom övergripande
budskap för det gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal
inom vården” – ett gemensamt projekt för samtliga regioner.
Regionstyrelsen har därefter § 30/17 även ställt sig bakom SKL:s strategi
”Oberoende av inhyrd personal i vården - 2019-01-01” och arbetat med
densamma i form av handlingsplaner.
Regionstyrelsen har kvartalsvis informerats om hur projektet fortskrider
med avseende på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och
tillgänglighet i vården. Som ett led i att förnya fokus på frågan och
återigen ha en gemensam målbild, denna gång med en tydligare koppling
till verksamhetens förutsättningar, föreslås en reviderad utfasningsplan
med fem mål.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 §258 RSAU Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal

16 Regelbok 2020 för Vårdval barn- och
ungdomspsykiatri (19RGK1485)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Kallelse

Regionfullmäktige godkänner Regelbok 2020 för Vårdval barn- och
ungdomspsykiatri.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om
att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 97/19 att införa vårdval för specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med 1
januari 2020.
I Regelbok 2020 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och
ersättningsmodell för vårdvalet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelbok 2020 Vårdval BUP
 Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen
vård - Regelbok 2020
 §259 RSAU Regelbok 2020 för Vårdval barn- och ungdomspsykiatri

17 ALMI Företagspartner Kronobergs län –
ägardirektiv 2020 (19RGK86)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län för 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning).
Förändringen i direktivet innebär ett förtydligande gällande Region
Kronobergs verksamhet Småland China support office, vilken för
närvarande är förlagd till Almi Företagspartner Kronobergs län AB men
bekostas av Region Kronoberg.

Kallelse

Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken
avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som till exempel små
branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och
företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Målstrukturen är indelad i de tre målområdena Uppdraget,
Företagskultur och Effektivitet. Utöver dessa målområden sätter Almi
tre koncernövergripande hållbarhetsmål vilka mäts på koncernnivå.
Dessa är Hållbar tillväxt i kundföretagen, God affärsetik och Attraktiv
arbetsgivare.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 84/19 att föreslå
regionfullmäktige godkänna ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län för 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Almi Företagspartner Kronobergs län
Ägaranvisning
 Förslag till Ägaranvisning inkl ändringar Almi
 Målbilaga regional ägaranvisning
 §260 RSAU ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv
2020

18 Bolagsordning avseende AB Destination
Småland (19RGK114)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende AB Destination
Småland.
Sammanfattning

Destination Småland är ett helägt bolag till Region Kronoberg med
ändamålet att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs
län. Bolaget bildades ur det som tidigare var ett bolag knutet till Smaland
airport. Gällande bolagsordning från 2009 är nu i behov av revidering
och uppdatering varför AB Destination Smålands styrelse har utarbetat
ett nytt förslag. Revideringen gäller i huvudsak bolagets namn, bolagets
säte, företrädande vid bolagsstämma samt uppdatering av ändamål och
föremål för bolagets verksamhet. Ändringar framgår av bilaga.

Kallelse

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 83/19 att föreslå
regionfullmäktige fastställa föreslagen bolagsordning avseende AB
Destination Småland.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bolagsordning AB Destination Småland
 Bolagsordning_inkl_ändringar_190704
 §261 RSAU Bolagsordning avseende AB Destination Småland

19 Svar på motion - Inför Sommarlovskort
för unga i hela Kronoberg (19RGK1182)
Förslag till beslut

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

Peter Freij (S) och Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg permanent inför ett reducerat eller fritt
sommarlovskort för unga i hela Kronoberg och som första steg föreslår
man en utredning. Regionfullmäktige har beslutat om en likvärdig
produkt för införande i Länstrafiktaxa 2020.
Trafiknämnden beslutade § 83/19 att föreslå regionfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på motion - Inför sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg
 Motion från Socialdemokraterna - Inför sommarlovskort för unga i
hela Kronoberg
 §83 TN Svar på motion – Inför Sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg
 §262 RSAU Svar på motion - Inför Sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg

Kallelse

20 Svar på motion – Granska
användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
(19RGK1501)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionens första förslag samt besvarar andra
förslaget med att det inom Region Kronoberg pågår en diskussion
mellan partierna avseende en mer långsiktig modell för
vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att:
- Region Kronoberg initierar en granskning av diagnossättningen på de
vårdcentraler som verkar i länet.
- Region Kronoberg följer upp och utvärderar såväl gällande modell som
tidigare modeller för vårdvalsersättning i primärvården.
Vårdvalsersättningen i primärvården är det ersättningssystem som
reglerar vilken ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter.
Vårdvalsersättningen i Region Kronoberg baseras på en procentuell
fördelning av vårdtyngd, ålder och förväntad risk att utveckla ohälsa
baserad på socioekonomiska faktorer. Vårdtyngden avgörs idag av
poängsystemet ACG (Adjusted Clinical Group) som ger ersättning
utifrån diagnos, förväntad vårdinsats, läkemedel och antal besök. Tyngre
och fler diagnoser ger mer pengar.
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att den del av
vårdvalsersättningen som ersätts med ACG-poäng skulle öka från 75 till
85 procent.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på Motion Granska användningen av
vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg
 Motion - Granska användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
 §263 RSAU Svar på motion – Granska användningen av
vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg

Kallelse

21 Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
(19RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och
specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller från och med den 15 januari 2020.
2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdtaxa. Taxan gäller från och
med den 1 mars 2020.
Sammanfattning

För att täcka beräknande kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder i
Region Kronoberg föreslås taxan för allmäntandvården höjas med 2,1
procent och taxan för specialisttandvården höjas med 2,3 procent. Dessa
taxor föreslås gälla från och med den 15 januari 2020. Frisktandvård är
tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år man fyller 23 år.
Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken tandvård
som behövs. Taxan för frisktandvård föreslås höjas med 2,5 procent och
gälla från och med den 1 mars 2020. Förslag till tandvårdstaxor utgår
från Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista
som gäller från och med den 15 januari 2020.
Kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder beräknas uppgå till ca 4 procent
år 2020. Taxehöjningarna täcker därmed enbart delvis kostnadsökningar.
Verksamheten bedömer dock att det finns utrymme för effektivisering.
Förslag till beslut bedöms därmed rymmas inom ramen för budget.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut - Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
Förslag till frisktandvårdstaxa 2020
Förslag till specialisttaxa inkl N-taxa
Förslag till allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa
§264 RSAU Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
§114 HSN Taxor och avgifter 2020 - Tandvårdstaxor

Kallelse

22 Revidering av Ekonomisk reglering
avseende Vårdval Kronoberg primärvård
(19RGK219)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska
lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderad Ekonomisk reglering avseende
Vårdval Kronoberg primärvård.
Sammanfattning

Dokumentet Ekonomisk reglering är en bilaga till Uppdragsspecifikation
för Vårdval Kronoberg primärvård.
Regionfullmäktige beslutade § 122/19 att godkänna reviderad
uppdragsspecifikation 2020, med bilaga Ekonomisk reglering samt att
bilagan Ekonomisk reglering skulle kompletteras i enlighet med Mikael
Johanssons (M) tilläggsyrkanden.
De godkända kompletteringarna avser avsnitt ”2.1 Ersättning för vård till
patient som inte har valt aktuell vårdcentral” samt avsnitt ”3.1 Avdrag
för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg”. Avsnitten
kompletteras med information om digitala besök, distanskontakter.
Efter regionfullmäktiges sammanträde har det framkommit att
informationen avseende digitala besök, distanskontakter bör
omformuleras. Föreslagna ändringar är markerade i förslag till reviderade
Ekonomiska regleringar avseende Vårdval Kronoberg primärvård.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av Ekonomisk reglering avseende
Vårdval Kronoberg primärvård
 Rev Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020
 §122 RF Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård
 §265 RSAU Revidering av Ekonomisk reglering avseende Vårdval
Kronoberg primärvård

Kallelse

23 Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut




























19RGK24-10 Regionjuristbeslut nr 10/2019
19RGK24-11 Regionjuristbeslut nr 11/2019
19RGK22-6 Planeringschefens delegationsbeslut nr 5/2019
19RGK20-55 Upphandlingschefens beslut 55/2019
19RGK20-56 Upphandlingschefens beslut 56/2019
19RGK783-10 §178 RSAU Val av ombud till extra stämma för
Energikontor Sydost
19RGK18-20 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut
nr 20/2019
19RGK27-20 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
20/2019
19RGK27-21 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
21/2019
19RGK27-22 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
22/2019
19RGK27-23 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
22/2019
19RGK27-24 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
23/2019
19RGK27-25 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
25/2019
19RGK27-26 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
26/2019
19RGK27-27 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
27/2019
19RGK27-28 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
28/2019
19RGK27-29 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr
29/2019
19RGK25-3 FoU-chefens delegationsbeslut nr 3/2019.
19RGK25-4 FoU-chefens delegationsbeslut nr 4/2019.
19RGK12-12 Nr 11 Regiondirektörens delegationsbeslut
19RGK12-14 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 12/2019
19RGK12-15 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 13/2019
19RGK12-16 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 14/2019
19RGK31-8 Delegationsbeslut nr 8/2019 - Chef inom respektive
enhet
19RGK21-11 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 7/2019
19RGK21-12 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 8/2019:
Investeringar enligt fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2019

Kallelse

 19RGK21-13 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 9/2019:
Ändrade förutsättningar i hyresavtal Folktandvården Rottne
(18RGK1476)
 19RGK21-14 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 10/2019:
Hyresavtal för parkeringsplatser vid vårdcentral Birka (19RGK1049)
 19RGK21-15 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 11/2019:
Hyreskontrakt Dockan 9, förråd till Vårdcentral Centrum
(17RK1661-2)
 19RGK21-16 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 12/2019:
Hyreskontrakt Dockan 9, Västra Esplanaden 9 A-B, Vårdstöd
(19RGK1172-1)
 19RGK21-17 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 13/2019:
Hyreskontrakt Dockan 9, Västra Esplanaden 9 A-B, fria
parkeringsplatser (19RGK1173-1)
 19RGK21-18 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 14/2019:
Tillägg 1 till hyresavtal Kungsleden Dockan AB, lokalanpassning
ungdomsmottagning (15RK691-2)
 19RGK20-54 Upphandlingschefens delegationsbeslut Nr 54/2019
 19RGK32-7 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 7/2019.
Tillförordnande av hälso- och sjukvårdsdirektör
 19RGK1153-1 Säkerhetschefens delegationsbeslut 1/2019
 19RGK20-57 Upphandlingschefens delegationsbeslut 57/2019
 19RGK20-58 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 58/2019
 19RGK20-59 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 59/2019
 19RGK20-60 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 60/2019
 19RGK20-61 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 61/2019.
 19RGK20-62 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 62/2019.
 19RGK20-63 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 63/2019.
 19RGK20-64 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 64/2019.
 19RGK20-65 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 65/2019
 19RGK20-66 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 66/2019
 19RGK20-67 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 67/2019
 19RGK32-8 Regionstyrelsens delegationsbeslut 8/2019
Ersättningsberättigade förrättningar
 19RGK35-7 Kulturnämndens ordförandebeslut nr 7/2019.
 19RGK35-6 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
6/2019
 19RGK31-9 Delegationsbeslut nr 9/2019 - Chef inom respektive
enhet
 19RGK22-7 Planeringschefens delegationsbeslut nr 6/2019.
 19RGK19-21 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 21/2019
 19RGK19-22 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 22/2019
 19RGK24-12 Regionjuristbeslut nr 12/2019 - Utlämnande av
uppgifter, fakturor (19RGK1734)
 19RGK27-30 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 30/2019

Kallelse

 19RGK27-31 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 31/2019
 19RGK27-32 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 32/2019
 19RGK27-33 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 33/2019
 19RGK27-34 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 34/2019
 19RGK27-35 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 35/2019
 19RGK27-36 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 36/2019
 19RGK27-37 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 37/2019
 19RGK27-38 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 38/2019
 19RGK27-39 Enhetschefen för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 39/2019
 19RGK29-1 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 1 2019
 19RGK29-2 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 2 2019
 19RGK29-3 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 3 2019
 19RGK29-4 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 4 2019
 19RGK29-5 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 5 2019
 19RGK29-6 verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 6 2019
 19RGK29-7 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 7 2019
 19RGK29-8 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 8 2019
 19RGK29-9 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 9 2019
 19RGK29-10 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 10
2019
 19RGK29-11 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 11
2019
 19RGK29-12 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 12
2019
 19RGK29-13 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 13
2019
 19RGK29-14 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 14
2019
 19RGK29-15 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 15
2019
 19RGK29-16 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 16
2019
 19RGK12-17 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 15/2019
 19RGK24-13 Regionjuristens delegationsbeslut nr 13/2019
 19RGK19-23 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 23/2019

Kallelse
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK49
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-10-03

Regionstyrelsen

Delårsrapport för regionstyrelsen augusti 2019
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per augusti månad baserad
på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar.
Invånare: Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för
Region Kronobergs verksamhet.
Regionstyrelsen strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb och
effektiv handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet. Arbetet
fortsätter med att bibehålla en modern förvaltning med hög servicenivå är viktigt
för att upprätthålla ett högt förtroende hos invånarna i Region Kronoberg.
Medarbetare: Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att
vara en attraktiv arbetsgivare.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad hälsooch sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat
markant avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående
period och år och det är fortsatt svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter,
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Ledarskapsfrågorna har varit under fortsatt utveckling. En översyn pågår av
chefernas organisatoriska förutsättningar.
Verksamhetsutveckling: Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en
effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika
digitaliseringsinitiativ. Utgångspunkten för prioriteringen är främst den
kompetensbristutmaning Region Kronoberg står inför. Därför viktas initiativ som
frigör tid för personal högt i modellen.
Ekonomi: Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet.
Region Kronoberg redovisar totalt ett positivt balanskravsresultat (44 mnkr) för
perioden januari-augusti. Hösten är dock erfarenhetsmässigt en dyr period och
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att balanskravet klaras för 2019.
Regionfullmäktige har beslutat om åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi och
regionstyrelsen behöver i sin uppsiktsplikt över nämnderna bevaka att beslutade
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK49
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-10-03

åtgärder för en ekonomi i balans genomförs och följa upp dessa samt rapportera
till regionfullmäktige.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive kundval redovisar en positiv avvikelse
mot budget med 78 mnkr för perioden januari-augusti och prognosen visar på ett
överskott på 72 mnkr.

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande (M)

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Delårsrapport augusti 2019 regionstyrelsen
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Sammanfattning
Invånare
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet.
Regionstyrelsen strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb och effektiv
handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet. Arbetet fortsätter med att bibehålla
en modern förvaltning med hög servicenivå är viktigt för att upprätthålla ett högt förtroende
hos invånarna i Region Kronoberg.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad Hälso- och
sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat markant avseende både
läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående period och år och det är fortsatt svårt
att rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor efter
verksamhetens behov.
Ledarskapsfrågorna har varit under fortsatt utveckling. En översyn pågår av chefernas
organisatoriska förutsättningar.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika digitaliseringsinitiativ.
Utgångspunkten för prioriteringen är främst den kompetensbristutmaning Region Kronoberg
står inför. Därför viktas initiativ som frigör tid för personal högt i modellen.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Region Kronoberg redovisar totalt ett positivt balanskravsresultat (44 mnkr) för perioden
januari-augusti. Hösten är dock erfarenhetsmässigt en dyr period och åtgärder måste vidtas för
att säkerställa att balanskravet klaras för 2019. Regionfullmäktige har beslutat om åtgärder för
en långsiktigt hållbar ekonomi och Regionstyrelsen behöver i sin uppsiktsplikt över nämnderna
bevaka att beslutade åtgärder för en ekonomi i balans genomförs och följa upp dessa samt
rapportera till regionfullmäktige.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive kundval redovisar en positiv avvikelse mot budget
med 78 mnkr för perioden januari-augusti.

Regionstyrelse, Delårsrapport
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Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska
vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom
perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet. Inom
invånarperspektivet har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande målsättningar:




Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Primärvården(Vårdval Kronoberg) bedrivs med kvalitativ och
patientsäker vård
Regelverk för medicinska gransningar är ändrade utifrån ett politiskt besut. Dialogmöte för att
bidra med synpunkter gällande kvalitet och patientsäkervård, genomförs under oktober
Mätetal

Antal genomförda
fördjupade medicinska
granskningar

Utfall
2019

0

Utfall
2018

6

Utfall
2017

0

Mål
2019

6

Kommentar
Inga medicinska granskningar
utförda än. Alla vårdgivare kommer
att skumgranskas under hösten.
Indikerar den granskningen att
vårdgivaren sticker i en eller flera
parametrar kommer den
vårdgivaren att granskas djupare.

Region Kronoberg har en modern förvaltning med service,
öppenhet och effektivitet i fokus
Region Kronoberg strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb och effektiv
handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet. Under början av året konstaterades
att handläggningstiderna minskat markant för utlämning av allmän handling vid begäran av
överklagbart beslut, den har dock ökat något de senaste månaderna främst med anledning av
tid för sekretessprövnng. Arbetet med att att bibheålla en modern förvaltning med hög
servicenivå är viktigt för att upprätthålla ett högt förtroende hos invånarna i Region
Kronoberg.
Mätetal

Handläggningstid för
utlämnande av allmän
handling vid begäran om
överklagbart beslut

Regionstyrelse, Delårsrapport

Utfall
2019

2,25
dagar

Utfall
2018

3,25
dagar

Utfall
2017

Mål
2019

Kommentar

3
dagar

Handläggningstiden vid begäran
om utlämnande av allmänna
handlingar vid överklagbart beslut
har gått upp i förhållande till vad
som redovisades i delårsrapport
mars 2019. Här sker en variation
över tid beroende på vilka typer av
allmänna handlingar som begärs ut
eftersom vissa handlingar tar med
tid att sekretesspröva än andra.
Region Kronoberg håller sig väl
inom ramen för den angivna
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Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål
2019

Kommentar
målsättningen för året. Allmänna
och offenliga handlingar som
begärs ut som inte leder till ett
överklagbart beslut handläggs
betydligt snabbare - oftast under
innevarande arbetsdag, beroende
på vilken tidpunkt på dagen
handlingen begörs ut.

Prognosen för helåret har beräknats om med anledning av att vi kommer att ha två
regionjurister vid kanslienheten från och med 1 augusti vilket kan medföra en snabbare
handläggningstid för denna typ av ärenden. Allmänna och offentliga handlingar som begärs ut
och som inte leder till ett överklagbart beslut handläggs betydligt snabbare - oftast under
innevarande arbetsdag.

Region Kronoberg ska tillhandhålla en trygg och säker miljö i våra
lokaler för invånare och medarbetare
Ett viktigt mål kopplat till att alla, oavsett om det är medarbetare eller besökare, ska känna sig
trygga i Region Kronobergs lokaler och miljöer.
Mätetal

Antal registrerade
avvikelser avseende hot
& våld

Andel dokumenterade
riskanalyser

Regionstyrelse, Delårsrapport

Utfall
2019

123

80 %

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål
2019

Kommentar

200

Under perioden 1 april - 31 augusti
har rapporterats 43
arbetsmiljörelaterade hot och
våldsituationer. Under samma
period rapporterades 80
patientrelaterade hot och
våldsituationer. Hittills i år ser vi en
rapporteringsfrekvens på cirka 25
ärenden per månad.
Målet för år 2019 är i förhållande till
utfallet per delår lågt satt. Behöver
justeras.

80 %

I dagsläget har vi inte lyckats mäta
hur många riskanalyser som
genomförs totalt i verksamheten
varför det angivna värdet är en
uppskattning och viss osäkerhet
finns.
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Medarbetare
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet och har genom personalutskottet ansvar för
arbetsgivarpolitiken inom Region Kronoberg.
Inom medarbetarperspektivet har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande
målsättning:


Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en av de högst prioriterade frågorna, där Region Kronoberg arbetar
brett utifrån modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Behålla/Utveckla – Avsluta.
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter. Goda arbetsvillkor är en viktig förutsättning för
att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och kunna behålla, motivera och
utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande
arbetsrelaterad ohälsa.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Lokalt anpassat mål
Region Kronoberg behåller befintliga medarbetare och attraherar nya genom möjligheter till
utveckling, hälsofrämjande arbetsplatser och goda arbetsvillkor
Perioden präglas av kraftigt minskad sjukfrånvaro. I nuläget är användandet av hyrpersonal på
en betydligt högre nivå än vad Hälso- och sjukvården önskar. Det är fortsatt svårt att rekrytera
vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, vilket leder till
fortsatt hyrberoende. Ett starkt fokus riktas på att bemanna med egen personal istället för
hyrpersonal och beslut har fattas om en uppdaterad utfasningsplan. Förutom att rekrytera
pågår översyn av grunderna för bemanning genom att fokusera på möjligheterna till
heltidstjänstgöring/högre tjänstgöringsgrad, bemanningsplanering och schemaläggning. I
verksamhetsområdenas rapporter återkopplas att de kommer att minska användandet av
hyrpersonal i följande period och att stort fokus kommer att vara på detta. Hälso- och
sjukvården beskriver också ur ett medarbetarperspektiv att det har varit en välfungerande
sommar.
Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål
2019

Kommentar
Region Kronoberg

Sjukfrånvaron

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

Regionstyrelse, Delårsrapport

4,8 %

6,2 %

5,3 %

5,1 %

5,2 %

5,2 %

3%

Mycket postitiv utveckling, prognos
att målet 5,2 % på helår kommer
att uppnås.
Kostnaderna för hyrpersonal har
ökat betydligt jämfört med samma
period förra året och även sett i
förhållande till egen personal.
Kostnaden har hittills i år ökat med
ca 28 mnkr jämfört med samma
period 2018. Den största
procentuella ökningen finns inom
yrkeskategorin sjuksköterskor.
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Mätetal

Antal anställda med
delade turer

Regionstyrelse, Delårsrapport

Utfall
2019

91

Utfall
2018

111

Utfall
2017

109

Mål
2019

50

Kommentar
Genomförandet av avvecklandet
har varit komplext och för tillfället
helt avstannat pga att det uppstod
behov av utökning av antal tjänster
för att lösa uppdraget. Under
resterande del av året kommer
arbete bedrivas för att hitta
lämpliga lösningar på detta.
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Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det
innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas
behov. För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta
vart regionen är på väg och hur genomförda och pågående insatser påverkar målen för
verksamheten. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Inom perspektivet verksamhetsutveckling har regionfullmäktige beslutat om följande
övergripande målsättningar:




Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region
Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är
centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimatoch miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.
Utfall
2019

Mätetal
Andel av resorna med
fordon från bilpoolen
som sker med
förnyelsebart bränsle

48 %

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
Länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och
minibuss)

Andel av
energiförbrukningen
(uppvärmning) inom
verksamheten som
kommer från icke-fossila
källor

96 %

96,2 %

Regionstyrelse, Delårsrapport

Utfall
2018

48 %

90 %

96 %

Utfall
2017

45 %

87 %

94 %

Mål
2019

Kommentar

75 %

Utfall från helår 2018. På grund av
byte av system går det inte att ta
fram utfall för delåret jan-aug.
Beräknas vara klart till årsskiftet då
vi kan mäta utfallet för helår 2019.

87 %

Andel förnybara bränslen i
länstrafikens fordon följs upp halvoch helårsvis. I linjetrafiken var
andelen förnyelsebara drivmedel
99,5 procent första halvåret 2019.
När skoltrafiken och Serviceresor
inkluderas blir den totala andelen
förnybart 96 procent vilket är en
ökning med 6 procentenheter
jämfört med utfallet för första
halvåret 2018. Anledningen till
ökningen är det nya trafikavtal för
skoltrafiken och Serviceresor som
trädde i kraft i januari 2019.
Målvärdet för 2019 är därmed
redan uppnått.

95 %

Ingen väsentlig skillnad i utfall utan
bara små skillnader i fördelning av
värmeförbrukning – Ljungby, som
har högre andel fossil energi från
Ljungby värmeverk, hade något
större andel av den total
förbrukningen jan-aug jämfört med
jan-mars då utfallet för förnybart
blev 96,4.
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Digitaliseringen stödjer verksamhetsutvecklingen i Region
Kronoberg
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika digitaliseringsinitiativ.
Utgångspunkten för prioriteringen är främst den kompetensbristutmaning Region Kronoberg
står inför. Därför viktas initiativ som frigör tid för personal högt i modellen. Vidare har Region
Kronoberg etablerat en process "ordnat införande" som ska säkerställa att ett initiativ först
bedöms utifrån ett antal kriterier och att Regionledning fattar beslut om en förstudie skall
genomföras eller inte. När förstudien är genomförd återrapporteras resultatet till
regionledningen som tar beslut om eventuellt införande eller inte. På detta sätt säkerställs att de
digitaliseringsinitiativ som går vidare till ett införande kommer stödja verksamhetsutvecklingen
inom Region Kronoberg.
Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål
2019

Uppfyllt

Ej
uppfyllt

Ej
uppfyllt

Uppfyllt

Mätetal
Framtagande av modell
- Förväntade effekter av
digitala lösningar är
kända och utgör
underlag för prioritering
och beslut

Kommentar

Viktningsmodell är framtagen. Dock
finjusteras den löpande

Primärvården bedrivs ändamålsenligt samt effektivt och med hög
kvalitet
Samtliga vrksamhetschefer inom vårdvalet har varit delaktiga i Workshops för att säkerställa att
uppdragsspecifikationen är utformad så att primärvården drivs med hög kvalitet och så
ändamålsenligt som möjligt.
Utfall
2019

Mätetal
Framtagande av
uppdaterad
uppdragsspecifikation

Uppfyllt

Regionstyrelse, Delårsrapport

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål
2019

Uppfyllt

Kommentar
Uppdragsspecifikation framtagen
för politiskt beslut september 2019.

10(15)

REGION KRONOBERG

Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Inom ekonomiperspektivet har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande
målsättning:


En hållbar ekonomi i balans

En hållbar ekonomi i balans
Lokalt anpassat mål
Den ekonomiska ramen är styrande och verksamheten effektiviseras årligen.
För de första åtta månaderna 2019 redovisar regionen ett balanskravsresultat på 44 mnkr.
Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 30 mnkr för 2019 vilket är 54 mnkr sämre än
budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.
Regionfullmäktige har beslutat om åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi och
Regionstyrelsen behöver i sin uppsiktsplikt över nämnderna bevaka att beslutade åtgärder för
en ekonomi i balans genomförs och följa upp dessa samt rapportera till regionfullmäktige.
Mätetal

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

Nettokostnadsutveckling
totalt, (%)

Regionstyrelse, Delårsrapport

Utfall
2019

1%

5,9 %

Utfall
2018

3,9 %

5%

Utfall
2017

1,6 %

6,6 %

Mål
2019

Kommentar

1,3 %

Balanskravsresultatet visar på ett
positivt utfall för perioden i
förhållande till skatteintäkter,
utjämning och statsbidrag. Det nya
lagen för kommunal redovisning
innebär att regioner och kommuner
ska värdera sina finansiella
tillgångar till marknadsvärde varje
månad. Med orealiserade vinster
inräknat blir utfallet 3,7 % (Vid
beräkning av regionens
balanskravsresultat ska dock dessa
enligt regelverket räknas bort).

4,5 %

Region Kronoberg har fortfarande
en hög nettokostnadsutveckling
jämfört med samma period förra
året. Regionen har sedan 2015
legat på en nivå för
nettokostnadsutvecklingen som
överstigit genomsnittet i riket.
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Resultatuppföljning
Resultat per verksamhet inom regionstyrelsen januari-augusti 2019.
JANUARI - AUGUSTI 2019

HELÅR 2019

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos
avvikelse

Regionservice

12

11

1

-1

5

0

Regionstaben

-74

-77

3

-118

-116

3

-170

-233

63

-211

-277

64

-42

-49

7

-64

-75

5

-274

-348

74

-394

-467

72

-664

-667

4

-990

-1 003

5

Vårdval hud

-12

-14

2

-17

-21

2

Tandvård

-67

-62

-5

-99

-94

-8

-276

-278

2

-1 090

-1 118

-2

Förtroendemannaorganisationen

-23

-26

3

-38

-39

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-23

-26

3

-38

-39

2

-1 039

-1 117

78

-1 539

-1 624

72

(Belopp i mnkr)

Regiongemensamt
Forskning Utveckling
& Utbildning
Summa
Vårdvalseneheten
Vårdval primärvård

Summa Kundval

Verksamhetens
nettokostnad

Regionstyrelsen inkl kundval redovisar en positiv avvikelse mot budget på 78 mnkr för
perioden januari-augusti 2019. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 72 mnkr.
Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt, FoUU (Forskning, utveckling och utbildning)
samt Förtroendemannaorganisationen. För perioden redovisar dessa verksamheter totalt ett
överskott på 77 mnkr.
Helårsprognosen för ovanstående verksamheter 2019 är ett resultat som är 74 mnkr bättre än
budget. Det prognosticerade överskottet förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat
(sjukskrivnings- och professionsmiljarden kvar även 2019 vilket inte var känt när budgeten
beslutades), ej utfördelade tillskott i budget 2019, lägre personalkostnader inom Staben
beroende på vakanser och frånvaro samt ej förbrukade forskningsmedel inom FoUU.
Helårsprognosen påverkas negativt av en försämrad pensionsprognos.
För 2020 är prognosen ett överskott på 25 mnkr. Försämringen i förhållande till 2019 förklaras
främst av rationaliseringskravet på styrelsen om 40 mnkr. Helårsprognosen påverkas positivt
av en förbättrad pensionsprognos.
Vårdval Primärvård redovisar för perioden ett överskott på 4 mnkr vilket främst förklaras av
ett överskott avseende hälso-och sjukvårdspengen till följd av lägre befolkningsökning än
prognosticerat samt överskott avseende besöks- och tilläggsersättning. Resultatet dras ned av
underskott avseende ersättning till ST- läkare och pre-ST. Med start från och med 2017 har fler
ST-läkare anställts än vad som budgeterats och dessutom höjdes då också lönen för samtliga
Regionstyrelse, Delårsrapport

12(15)

REGION KRONOBERG

ST-läkare inom allmänmedicin. Orsaken till detta var bristen på läkare inom primärvården.
Förhoppningen var att fler fast anställda läkare kommer att finnas inom primärvården på ett
par års sikt. Dessa satsningar har dock inte finansierats inom vårdvalet. Prognosen för helåret
är ett underskott på -7 mnkr för ST-läkare. För Vårdval Primärvård som helhet är
helårsprognosen ett överskott på 5 mnkr.
Vårdval Hud redovisar för perioden ett överskott på 2 mnkr. Överskottet beror främst på att
ersättning för vårdepisoder är lägre än budgeterat samt att den ST-läkartjänst som finansieras
av Vårdval Hud har varit vakant. Helårsprognosen är ett överskott på 1 mnkr.
Tandvård redovisar för perioden ett underskott på -6 mnkr. Underskottet avser till största
delen barntandvårdspengen och beror på att statsbidraget som Region Kronoberg fått för
höjningen av åldersgränsen från 19 år till 23 år 2019 inte är tillräckligt. Underskottet har ökat
ytterligare till följd av att statsbidraget för 23-åringarna inte tillförts Vårdvalsenheten.
Helårsprognosen är ett underskott på - 8 mnkr.
För 2020 är prognosen för Vårdvalet sammantaget ett underskott på - 4 mnkr vilket främst
förklaras av fortsatt underskott inom barntandvården.

Regionstyrelse, Delårsrapport
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Uppdrag
Prognos
helår

Perspektiv

Uppdrag

Invånare

Införa vårdval inom
Barn och
ungdomspsykiatrin
(BUP)

Klar
Vårdval BUP startar januari 2020

Stimulera flexibla
öppettider inom
vårdvalet

Klar
Inskrivet i Uppdragsspecifikationen
för Vårdval inför 2020

Medarbetare

Skapa bättre
möjligheter att göra
karriär inom
professionen.

Pågående
En kartläggning av nuvarande och
befintliga karriärvägar är kartlagda
och beskrivna samt presenterade för
Personalutskottet. Personalutskottet
har ännu ej givit vidare anvisningar i
frågan.

Verksamhetsutveckling

Tillse att
laddmöjligheter för
personbil ska finnas i
anslutning till Region
Kronobergs
arbetsplatser senast
2021

Pågående
Hälften av de planerade
laddstolparna på de tre
sjukhusområdena och vid
fastigheterna i Grimslöv är nu
installerade och driftsatta.

Göra det enklare att
starta och driva
vårdcentraler. Vi ska
ge möjlighet att utföra
delar av
vårdvalsuppdraget t.ex.
driva en mottagning
med inriktning mot
psykisk ohälsa

Målet är uppfyllt i och med
Uppdragsspecifikationen 2020,
Vårdval Kronoberg primärvård

Utarbeta en modell för
hantering av över- och
underskott

Regionstyrelse

Ekonomi

Regionstyrelse, Delårsrapport

Uppföljning

Pågående
En utredning av ett införande av
hantering av över-och underskott
genomfördes 2016. Då togs beslutet
att inte införa en sådan modell.
Uppdraget återaktualiserades i
Budget 2019. Efter dialog med
företrädare för majoriteten föreslås
uppdraget omformuleras till "att ta
fram en modell för att mäta och
utvärdera fler dimensioner kopplat till
respektive verksamhet- EKP". Ett
sådant uppdrag är formulerat i
Budget 2020-2022. Detta för att ge
större möjlighet till att bedöma
resultatet som en helhet, samt göra
en översyn av resultatbaserade
ersättningar i vissa utvalda
verksamheter kopplat till detta.
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REGION KRONOBERG

Perspektiv

Uppdrag

Prognos
helår

Uppföljning

Utarbeta en policy för
intraprenader i Region
Kronoberg

Regionstyrelse

Ändra
vårdvalsersättningen till
85 % ACG (vårdtyngd)
- 5 % ålder - 10 % CNI
(socioekonomiska
faktorer), dessutom ska
ersättning för tolkhjälp
utgå med 500 kr per
tillfälle.

Regionstyrelse

Regionstyrelse, Delårsrapport

Pågående
En genomgång och utvärdering av
gamla riktlinjer för intraprenader har
genomförts och ett nytt förslag har
utarbetats för politsk behandling för
under hösten 2019.
Klar
Reglerad i uppdragsspecifikation
2019 för Vårdval Kronoberg –
primärvård.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 246

Delårsrapport för regionstyrelsen augusti
2019 (19RGK49)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per augusti månad baserad på
beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar.
Invånare: Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för
Region Kronobergs verksamhet.
Regionstyrelsen strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb och effektiv
handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet. Arbetet fortsätter med att
bibehålla en modern förvaltning med hög servicenivå är viktigt för att upprätthålla ett
högt förtroende hos invånarna i Region Kronoberg.
Medarbetare: Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en
attraktiv arbetsgivare.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad hälso- och
sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat markant
avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående period och år och
det är fortsatt svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Ledarskapsfrågorna har varit under fortsatt utveckling. En översyn pågår av chefernas
organisatoriska förutsättningar.
Verksamhetsutveckling: Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv
verksamhet med hög kvalitet.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika digitaliseringsinitiativ.
Utgångspunkten för prioriteringen är främst den kompetensbristutmaning Region
Kronoberg står inför. Därför viktas initiativ som frigör tid för personal högt i modellen.
Ekonomi: Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet.
Region Kronoberg redovisar totalt ett positivt balanskravsresultat (44 mnkr) för
perioden januari-augusti. Hösten är dock erfarenhetsmässigt en dyr period och åtgärder
måste vidtas för att säkerställa att balanskravet klaras för 2019. Regionfullmäktige har
beslutat om åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi och regionstyrelsen behöver i sin

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

uppsiktsplikt över nämnderna bevaka att beslutade åtgärder för en ekonomi i balans
genomförs och följa upp dessa samt rapportera till regionfullmäktige.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive kundval redovisar en positiv avvikelse mot
budget med 78 mnkr för perioden januari-augusti.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019
 Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019

Paragrafen är justerad

Månadssammandrag
september 2019 Region
Kronoberg

6
19RGK64

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK64
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-10-15

Regionstyrelsen

Månadssammandrag september 2019 Region Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner månadssammandrag september 2019 för Region
Kronoberg.
Sammanfattning
Verksamhetens resultat förbättras med 31 mnkr jämfört med augustiresultatet och
uppgår efter september ackumulerat till 81 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 5
mnkr i förhållande till budget. Verksamhetens nettokostnad är 16 mnkr lägre än
budgeterat men resultatet dras ned av att utfallet för skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning tillsammans är 21 mnkr sämre än budgeterat
för perioden.
Finansnettot ger ett överskott på 103 mnkr, inklusive 122 mnkr i orealiserade
vinster på värdepapper. När resultatet justerats för orealiserade vinster och tidigare
års värdereglering för sålda värdepapper blir balanskravsresultatet 70 mnkr.
Hälso- och sjukvården redovisar efter september 2019 ett ackumulerat resultat på 84 mnkr jämfört med budget. Resultatet förbättras med 3 mnkr jämfört med
augustiresultatet och förklaras främst av att statsbidrag för prestationsbaserad del
av kömiljarden lyfts in med 7 mnkr, vilket motsvarar den miniminivå som Region
Kronoberg kommer att få. Kostnaderna för hyrpersonal sjunker något jämfört
med augusti och den sålda vården redovisar överskott, bland annat för barn- och
ungdomskliniken. Läkemedelskostnaderna faller ut i nivå med budget. Rullande
12-månadersresultatet förbättras något och uppgår till -146 mnkr.
Helårsprognosen lämnas oförändrad med -114 mnkr och förutsätter att Region
Kronoberg klarar sin andel av kömiljarden även oktober och november samt att
beslutat åtgärdsprogram får avsedd effekt.
Regionstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 92 mnkr. Överskottet förklaras
främst av högre statsbidrag än budgeterat (sjukskrivnings- och
professionsmiljarden kvar även 2019 vilket inte var känt när budgeten beslutades),
ej utfördelade tillskott i budget 2019, lägre personalkostnader inom Staben
beroende på vakanser och frånvaro, att regiongemensamma medel för bland annat
IT-kostnader inte förbrukats i budgeterad takt samt vakanser och ej förbrukade
forskningsmedel inom FoUU.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden totalt ett resultat som är 4 mnkr bättre än
budget. Det redovisade överskottet beror på flera orsaker men det som påverkar
resultatet mest är att antalet kronobergare är färre än prognosticerat, att utfallet för
besöksersättningar är lägre än budgeterat, att produktionen inom Vårdval Hud
fortsatt är lägre än budgeterat samt överskott för utvecklingsarbeten. Kostnaden
för bidrag till ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet negativt. Barntandvården
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK64
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2019-10-15

redovisar underskott till följd av att de inte fått full kompensation för att 20-23åringarna fått fri tandvård.
Regional utveckling redovisar efter september ett ackumulerat resultat som är 4
mnkr bättre än budget. Verksamheten går enligt plan. Resultatet uppvisar positiva
differenser på alla avdelningar. Dessa beror till största del på att kostnader inte
upparbetats alternativt på att en del av personalen arbetar deltid men är
budgeterade på heltid. Egna medel har ännu inte upparbetats. Helårsprognosen är
ett resultat som är 2 mnkr bättre än budget
Övriga nämnder redovisar för perioden endast mindre avvikelser i förhållande till
budget och prognoser i nivå med budget.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2019.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Månadssammandrag september 2019 Region Kronoberg
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Region Kronoberg
Verksamhetens resultat förbättras med 31 mnkr jämfört med augustiresultatet och uppgår efter
september ackumulerat till 81 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 5 mnkr i förhållande till budget.
Verksamhetens nettokostnad är 16 mnkr lägre än budgeterat men resultatet dras ned av att utfallet för
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning tillsammans är 21 mnkr sämre än budgeterat
för perioden.
Finansnettot ger ett överskott på 103 mnkr, inklusive 122 mnkr i orealiserade vinster på värdepapper. När
resultatet justerats för orealiserade vinster och tidigare års värdereglering för sålda värdepapper blir
balanskravsresultatet 70 mnkr.

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

Utfall
jan-sep
2019

Budget
jan-sep
2019

Avvikelse

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

-3 204

-3 120

-84

-4 197

-4 312

-114

-247

-247

0

-329

-329

0

Regional
utvecklingsnämnd

-48

-52

4

-71

-68

2

Kulturnämnd

-46

-47

1

-63

-63

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-9

-9

0

-12

-12

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-832

-836

4

-1 118

-1 119

-2

Regionstyrelsen

-314

-406

92

-505

-432

74

Verksamhetens
nettokostnad

-4 701

-4 717

16

-6 295

-6 335

-40

Skatteintäkter

3 750

3 748

2

5 004

5 007

3

Statsbidrag

1 031

1 055

-23

1 408

1 374

-34

81

86

-5

117

46

-71

Finansnetto

103

-25

128

-33

96

129

Redovisat resultat***

184

61

123

84

142

58

Balanskravsjustering
vinst/förl värdepapper*

-122

-122

-120

-120

8

8

8

8

30

-54

Trafiknämnd

Verksamhetens
resultat

Övriga balanskravs
justeringar**
Balanskravsresultat

70

61

9

84

* vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper.
** vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för tidigare års värdereglering för sålda värdepapper
*** I helårsprognosen för 2019 har värdet på orealiserade vinster/förluster på värdepapper tagits upp till samma värde som i
delårsbokslutet per augusti.
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Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvården redovisar efter september 2019 ett ackumulerat resultat på -84 mnkr jämfört med
budget. Resultatet förbättras med 3 mnkr jämfört med augustiresultatet och förklaras främst av att
statsbidrag för prestationsbaserad del av kömiljarden lyfts in med 7 mnkr, vilket motsvarar den miniminivå
som Region Kronoberg kommer att få. Övriga tillkommande statsbidrag förstärker resultatet med 3 mnkr
jämfört med tidigare gjord preliminärbokning.
Kostnaderna för hyrpersonal sjunker något jämfört med augusti och den sålda vården redovisar överskott,
bl a för barn- och ungdomskliniken. Läkemedelskostnaderna faller ut i nivå med budget. Rullande 12månadersresultatet förbättras något och uppgår till -146 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med
6,7 procent de senaste 12 månaderna exkl region- och vårdvalsersättning. Helårsprognosen lämnas
oförändrad med -114 mnkr och förutsätter att Region Kronoberg klarar sin andel av kömiljarden även
oktober och november samt att beslutat åtgärdsprogram får avsedd effekt.
Trafiknämnden
Resultatet för januari – september 2019 är i enlighet med budget. Resultatet för Krösatåg är 2 mnkr högre
än budget vilket huvudsakligen beror på slutreglering med Transdev avseende olika punkter i det tidigare
trafikeringsavtalet som upphörde i december 2018. Resultatet för Regiontrafik buss är 3 mnkr lägre än
budget vilket huvudsakligen beror på ökad indexuppräkning i trafikavtalen. Årsprognosen för 2019 är ett
totalt resultat i enlighet med budget.
Självfinansieringsgraden för perioden uppgick till 51,9 procent att jämföra med 52,9 procent för
motsvarande period 2018. Helårsprognosen är 53,1 procent.
Regional utvecklingsnämnd
Regional utveckling redovisar efter september ett ackumulerat resultat som är 4 mnkr bättre än budget.
Verksamheten går enligt plan. Resultatet uppvisar positiva differenser på alla avdelningar. Dessa beror till
största del på att kostnader inte upparbetats alternativt på att en del av personalen arbetar deltid men är
budgeterade på heltid. Egna medel har ännu inte upparbetats. Helårsprognosen är ett resultat som är 2
mnkr bättre än budget
Kulturnämnd
Verksamheten löper enligt plan. Redovisat resultat efter september är 1 mnkr bättre än budget.
Helårsprognosen är ett resultat i enlighet med budget.
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. Helårsprognosen är ett resultat i enlighet med budget.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt tandvårdsstöd.
För perioden visar enheten totalt ett resultat som är 4 mnkr bättre än budget.
Det redovisade överskottet beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att antalet
kronobergare 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.
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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 92 mnkr. Överskottet förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat (sjukskrivningsoch professionsmiljarden kvar även 2019 vilket inte var känt när budgeten beslutades), ej utfördelade
tillskott i budget 2019, lägre personalkostnader inom Staben beroende på vakanser och frånvaro, att
regiongemensamma medel för bl.a. IT-kostnader inte förbrukats i budgeterad takt samt vakanser och ej
förbrukade forskningsmedel inom FoUU.
Finansieringen
Skatteintäkterna förväntas bli 3 mnkr bättre än budgeterat. Utjämningssystemet och generella statsbidrag
förväntas bli 34 mnkr lägre än budgeterat vilket till största delen förklaras av ett sämre utfall avseende
inkomstutjämningsbidraget och regleringsavgiften. Därtill kommer också att bidraget för
läkemedelsförmånen beräknas bli 13 mnkr lägre till följd av högre återbäring till staten för
läkemedelsrabatter (vilket medfört lägre kostnader för läkemedel inom hälso- och sjukvården).
Finansnetto
Finansnettot ger för perioden ett stort överskott i förhållande till budget vilket främst förklaras av
orealiserade vinster på värdepapper i finansförvaltningen. Helårsprognosen för de finansiella intäkterna,
exklusive orealiserade vinster/förluster på värdepapper, visar på ett överskott på 14 mnkr till följd av
försäljningar och förfall som skett eller kommer ske under året. Helårsprognosen för finansiella kostnader
är 5 mnkr sämre än budget till följd av ökade finansiella kostnader för pensioner.
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Resultatuppföljning för perioden januari - september 2019
(mnkr)

Utfall
jan-sep
2019

Budget
jan-sep
2019

Avvikelse

Utfall
jan-sep
2018

Förändring
utfall %

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

Intäkter
Avgifter

481

468

14

497

-3,2%

640

655

15

Sålda tjänster

412

395

16

373

10,3%

522

531

9

Övriga intäkter

382

269

113

354

8,0%

361

473

113

1 275

1 132

143

1 224

4,2%

1 523

1 660

137

-3 010

-3 074

64

-2 871

4,9%

-4 108

-4 017

91

Hyrpersonal

-143

-21

-121

-115

23,9%

-28

-173

-144

Köpt vård

-443

-399

-44

-383

15,5%

-521

-578

-57

Offentligt finansierad
privat vård

-217

-221

5

-211

2,8%

-295

-292

3

Trafik

-587

-575

-13

-602

-2,4%

-779

-794

-15

Läkemedel

-543

-530

-13

-524

3,7%

-707

-735

-28

Övriga kostnader

-862

-855

-8

-818

5,4%

-1 144

-1 171

-27

-5 805

-5 675

-130

-5 524

5,1%

-7 582

-7 759

-177

-171

-174

4

-163

4,6%

-236

-236

0

-4 701

-4 717

16

-4 463

5,3%

-6 295

-6 335

-40

Skatteintäkter

3 750

3 748

2

3 613

3,8%

5 004

5 007

3

Statsbidrag

1 031

1 055

-23

995

3,7%

1 408

1 374

-34

81

86

-5

145

117

46

-71

Finansnetto

103

-25

128

27

-33

96

129

Redovisat resultat***

184

61

123

172

84

142

58

Balanskravsjustering
vinst/förl värdepapper*

-122

-122

-120

-120

8

8

8

8

30

-54

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad

Summa kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Verksamhetens
resultat

Övriga balanskravs
justeringar**
Balanskravsresultat

70

61

9

172

0

84

* vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper.
** vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för tidigare års värdereglering för sålda värdepapper
*** I helårsprognosen för 2019 har värdet på orealiserade vinster/förluster på värdepapper tagits upp till samma värde som i
delårsbokslutet per augusti.

Verksamhetens resultat för perioden januari t.o.m. september är 81 mnkr, vilket är en negativ avvikelse
på 5 mnkr i förhållande till budget.

Intäkter
Intäkterna har totalt ökat med 51 mnkr eller 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Vid
denna jämförelse ska dock beaktas att avgifterna minskat med ca 36 mnkr till följd av minskad
vidarefakturering efter sammanslagningen av trafiksystemen inom Krösatåg. Justerat för denna förändring,
som förklarar att avgifterna minskat jämfört med föregående år, så har intäkterna ökat med ca 7 procent.
En viktig förklaring till den stora ökningen för sålda tjänster är intäkter för utomlänspatienter som söker
5

vård på Region Kronobergs avtal med privata aktörer. Dessa intäkter har ökat med 13 mnkr jämfört med
samma period föregående år och uppgår ackumulerat till 32 mnkr.
Tabell: Övriga intäkter för perioden januari –september 2019
(mnkr)

Utfall
jan-sep
2019

Budget
jan-sep
2019

Avvikelse

Utfall
jan-sep
2018

Försäljning övriga medicinska tjänster

33

47

-13

31

Försäljning övriga tjänster

32

39

-7

29

195

98

98

178

Ersättning asylsökande

13

19

-6

19

6-% ersättning vid upphandling*

23

16

8

23

Övriga bidrag och ersättningar

57

31

25

42

Övrigt

28

20

8

31

382

269

113

354

Specialdestinerade statsbidrag

Totalt övriga intäkter

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

Övriga intäkter visar ett överskott på 113 mnkr jämfört med budget vilket främst förklaras av betydligt
högre specialdestinerade statsbidrag än budgeterat.

Kostnader
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett ackumulerat överskott på 64 mnkr, främst beroende på
vakanser och frånvaro. Kostnaderna för OB-tillägg har ökat med 34 mnkr jämfört med motsvarande
period föregående år vilket främst förklaras av genomförd OB-satsning. Kostnaderna för sjuklön och
övertid minskar med 2,5 mnkr respektive 0,5 mnkr. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med
139 mnkr eller 4,9 procent jämfört med motsvarande period 2018. Närvarotiden ökar motsvarande 81
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 sep-19
25 000

Kostnad hyrpersonal (tkr)

20 000
15 000

sep-18
14 529

Sep-17
13 368

10 000

Sep-19
13 343

5 000

Januari-14
Mars-14
Maj-14
Juli-14
September-14
November-14
Januari-15
Mars-15
Maj-15
Juli-15
September-15
November-15
Januari-16
Mars-16
Maj-16
Juli-16
September-16
November-16
Januari-17
Mars-17
Maj-17
Juli-17
September-17
November-17
Januari-18
Mars-18
Maj-18
Juli-18
September-18
November-18
Januari-19
Mars-19
Maj-19
Juli-19
September-19
November-19

-

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. Kostnaden för hyrpersonal minskade dock med
närmare 3 mnkr i september jämfört med föregående månad och är i nivå med utfallet september 2017.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal de nio första månaderna 2019 till 143 mnkr att jämföra med 115
mnkr för samma period 2018, en ökning med 23,9 procent. Merkostnaden jämfört med egen personal
uppgår till ca 86 mnkr. Kostnadsandelen hyrpersonal av egen personal uppgår till 5,8 procent inom hälsooch sjukvården, att jämföra med målet för oberoende som ligger på 2 procent. Antal hyrläkare ökar från
ca 33 till 38 stycken och sjuksköterskor från 33 till 47. 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-sep 2019 och jan-sep
2018 (tkr).
(Tkr)

Ackumulerat jan-sep 2019 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvård och Rehab
Psykiatrivård
Rättspsykiatrin
Folktandvård
Sjukhusvård
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
SUMMA

Ackumulerat jan-sep 2018 (tkr)

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

Differens 2019 jmf 2018 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

44 330

1 184

67

45 581

38 741

0

0

38 741

5 589

1 184

67

9 734

6 554

6 758

23 046

13 457

3 922

5 345

22 724

-3 723

2 632

1 413

6 840
322

0

1 321

80

1 401

2 155

730

114

3 000

-2 155

591

-34

-1 599

0

0

1 645

1 645

0

0

1 959

1 959

0

0

-314

-314

33 054

36 376

893

70 323

23 328

24 275

542

48 146

9 726

12 100

350

22 177

0

0

0

0

0

0

255

255

0

0

-255

-255

87 119

45 434

9 443

141 996

77 681

28 927

8 216

114 825

9 438

16 506

1 227

27 172
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Kostnad köpt vård
Tabell: Köpt vård för perioden januari – september 2019
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-sep
2019

-293

Budget
jan-sep
2019

-274

Avvikelse

-19

Utfall
jan-sep
2018

-263

Årsbudget
2019

-365

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-10,1

-9,5

- Fritt vårdsökande

-32,4

-28,4

-91

-69

- Övrig
Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-134

-105

-29

-107

-129

-16

-20

4

-14

-27

-443

-399

-44

-383

-521

Kostnaden för köpt vård uppgår till 443 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 32 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-sep uppgår till 293 mnkr och innebär en ökning med 30
mnkr jämfört med jan-sep 2018. Högst kostnader redovisas för thoraxkirurgisk vård, barn- och
ungdomsmedicin samt neurokirurgisk vård. Kostnader för fritt vårdsökande uppgår till 32 mnkr, vilket är
en ökning med 4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Köpt vård inom vårdgarantin är något
högre jämfört med samma period 2018.
Trafik
Avvikelsen förklaras till största delen av trafikkostnader som Trafiknämnden vidarefakturerar, externt eller
internt.
Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna ökar ackumulerat med 19 mnkr eller 3,7 procent jämfört med samma period 2018
och uppgår till 543 mnkr. Det ackumulerade utfallet överskrider budget med 13 mnkr. Ökningstakten hålls
tillbaka pga att billigare biosimilarer nu införts inom flera stora terapiområden. Kostnadsökningen hålls
också tillbaka av ökade rabatter. De kraftigaste kostnadsökningarna redovisas främst inom cancerområdet
kopplat till behandling av olika typer av blodcancer (myelom, lymfom mm), lungcancer, bröstcancer och
prostatacancer. Utöver läkemedel inom cancerområdet har nya dyra introducerats för behandling av
cystisk fibros och migrän. Andra områden med fortsatt ökade kostnader redovisas inom ögonsjukvården,
psykiatrin och behandling av diabetes.
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Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari – september 2019
Utfall
jan-sep
2019

(mnkr)

Budget
jan-sep
2019

Avvikelse

Utfall
jan-sep
2018

Årsbudget
2019

-161

-143

-19

-142

-191

Annat material

-72

-68

-4

-67

-91

Övriga anslag

-110

-133

23

-111

-178

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

-104

-116

13

-101

-156

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-83

-88

5

-78

-118

Reparation och underhåll inventarier

-43

-45

2

-43

-60

Telefon, datakommunikation och porto

-21

-20

0

-22

-27

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-39

-33

-6

-31

-44

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

-72

-53

-19

-64

-71

Övrigt,

-158

-155

-3

-159

-208

Totalt övriga kostnader

-862

-855

-8

-818

-1 144

Sjukvårdsart. och medicinskt material

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

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 5,3 procent under perioden januari-september 2019 jämfört med
motsvarande period 2018. Ökningstakten drivs bl.a. av höga kostnader för köpt vård och hyrpersonal.
Genomsnittet i riket för perioden är 3,1 procent. Regionens skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag har ökat med 3,8 procent.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2019 på 4,3 procent. Skatteintäkter, utjämning
och generella statsbidrag prognostiseras öka med 3,9 procent.
8,0%
7,0%
6,0%

Prognos-19
4,3%

5,0%
4,0%
3,0%

Prognos-19
3,9%

2,0%
1,0%
0,0%
2012

2013

2014

2015

Nettokostnad

2016

2017

2018

2019

Skatter o generella statsbidrag

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.
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Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge
september
2019

Prognos/
bedömning

Mål 2019

Långsiktigt
mål

1,5 % (70 mnkr)

0,5 % (30 mnkr)

1,3 % (84 mnkr)

1%

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

Sjukfrånvaro* (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – SEPTEMBER 2019

Region Kronoberg totalt

JANUARI – SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

4,8

5,5

2,7

5,3

5,9

3,3

* 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:

Mycket positiv utveckling, prognos att målet 5,2 % på helår kommer att 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)
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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 19 december.



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 december.
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Regionstyrelsen
JANUARI-SEPTEMBER 2019

HELÅR 2019
Resultat

Nettokostnad
Resultatuppföljning
(mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Prognos
avvikelse
2019

Regionservice

12

11

2

5

5

0

Regionstaben

-84

-87

3

-120

-117

3

-168

-244

76

-277

-213

64

-48

-56

8

-75

-70

5

-288

-377

88

-466

-395

72

-743

-751

8

-1 003

-998

5

Vårdval hud

-13

-16

2

-21

-20

2

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-76

-69

-6

-94

-102

-8

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-832

-836

4

-1 118

-1 119

-2

Förtroendemannaorganisationen

-26

-29

3

-39

-37

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-26

-29

3

-39

-37

2

-1 146

-1 242

96

-1 623

-1 551

72

Regiongemensamt
FoUU
Summa
Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Verksamhetens
nettokostnad

Regionservice visar ett resultat på 2 mnkr efter september. Förändring av semesterlöneskulden jämfört
med budget påverkar resultatet positivt. Överskott finns inom verksamheterna Kundservice och logistik
samt Fastigheter, medan IT, Lokalvård samt Kost- och restauranger visar underskott.
Kundservice och logistik har gjort effektiviseringar vilket medfört att vakanta tjänster inte behöver
återbesättas. Fastigheter har ett flertal vakanser där rekrytering pågår. Energin visar för perioden ett
överskott mot budget. IT har tidigarelagt rekrytering som möter en utökad personalbudget 2020.
Lokalvård samt Kost- o restauranger har högre personalkostnader än budgeterat. Minskad försäljning i
restaurangerna. Åtgärder är vidtagna för att komma ner till budget. Helårsprognosen är ett resultat i nivå
med budget.
Regionstabens överskott förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 76 mnkr bättre än budget. Överskottet
förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat (sjukskrivnings- och professionsmiljarden kvar även
2019 vilket inte var känt när budgeten beslutades), ej utfördelade tillskott i budget samt att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt. Bl.a. redovisas överskott för
regiongemensamma IT-kostnader till följd av förseningar i leveranser kopplat till Cosmic och att
licensanskaffningar till arbetsplatsdatorer kunnat senareläggas.
FoUU:s överskott förklaras främst av statsbidrag som inte har förbrukats så som patientmiljarden på
AMK, vakanser under året ej tillsatta på Utveckling och innovation/Utbildning och lärande samt
projektmedel som ännu inte är fördelade till projekt och fördelade medel som ännu inte har använts i
projekten.
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Vårdval primärvårds överskott beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att antalet
kronobergare är färre än prognosticerat vilket medför att Hälso och sjukvårdspengen ger ett överskott på
3,4 mnkr. Vidare är besöksersättningar (främst för hembesök) lägre än budgeterat och ger totalt ett
överskott på 2,5 mnkr. I nuläget ligger ett överskott för utvecklingsarbeten på 3,6 mnkr men det mesta av
det överskottet kommer att förbrukas under året. Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare och pre-ST
påverkar resultatet negativt med -4,9 mnkr.
Överskottet för Vårdval hud uppkommer främst p.g.a. att produktionen är lägre än budgeterat och att det
inte har utgått något bidrag till ST-läkare.
Tandvården redovisar ett underskott på -6,4 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 september på -4,8 mnkr. Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på -1,5 mnkr.

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

JANUARI – SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

5,4

6,8

3,3

5,5

6,8

3,7

Regionstaben

1,7

1,9

1,1

2,7

3,2

1,6

FOUU Forskning,
utveckling och utbildning

1,4

1,8

0,0

2,8

3,6

0,7

Regionstyrelsen totalt

4,8

5,5

2,7

5,3

5,9

3,3

* 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:

Totalt sett har både lång och kort sjukfrånvaro sjunkit i berörda verksamheter.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvården redovisar efter september 2019 ett ackumulerat resultat på -84,2 mnkr jämfört med
budget. Resultatet förbättras med 2,6 mnkr jämfört med augustiresultatet och förklaras främst av att
statsbidrag för prestationsbaserad del av kömiljarden lyfts in med 7,1 mnkr, vilket motsvarar den
miniminivå som Region Kronoberg kommer att få. Övriga tillkommande statsbidrag förstärker resultatet
med 3,4 mnkr jämfört med tidigare gjord preliminärbokning. Septemberutfallet belastas av felaktigt
fakturerade insulinpumpar med 1,6 mnkr. Ett justerat resultat uppgår således till -82,6 mnkr.
Kostnaderna för hyrpersonal sjunker något jämfört med augusti och den sålda vården redovisar överskott,
bl a för barn- och ungdomskliniken. Läkemedelskostnaderna faller ut i nivå med budget. Rullande 12månadersresultatet förbättras något och uppgår till -146 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med
6,7 % de senaste 12 månaderna exkl region- och vårdvalsersättning. Helårsprognosen lämnas oförändrad
med -114 mnkr och förutsätter att Region Kronoberg klarar sin andel av kömiljarden även oktober och
november samt att beslutat åtgärdsprogram får avsedd effekt.

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2019
Diff

jan-sep

Budget

Årsutfall
Diff

20182)

Prognos
2019
aug3)

Intäkter
Patientavgifter

14,1

12,6

1,4

123,9

117,2

6,6

158,7

6,3

68,1

62,2

5,9

568,5

559,6

8,9

720,0

2,2

Regionersättning

359,0

359,0

0,0

3 119,6

3 119,6

0,0

4 023,9

0,0

Övriga intäkter

122,6

109,4

13,3

1 061,3

974,0

87,4

1 386,2

95,3

Summa intäkter

563,8

543,3

20,6

4 873,3

4 770,4

102,9

6 288,9

103,8

-285,7

-296,1

10,4

-2 425,3

-2 494,1

68,8

-3 134,3

86,9

-13,0

-2,3

-10,8

-139,6

-20,3

-119,3

-157,8

-144,3

Summa bemanning

-298,7

-298,3

-0,4

-2 564,9

-2 514,4

-50,5

-3 292,1

-57,4

Köpt utomlänsvård1)

-62,3

-56,3

-6,0

-572,0

-509,0

-63,0

-708,6

-55,2

Läkemedel

-54,5

-54,3

-0,3

-499,8

-488,4

-11,3

-658,1

-27,8

Medicinsk service

-26,6

-24,1

-2,5

-238,9

-216,4

-22,5

-314,4

-27,8

Medicinskt och övr material

-28,5

-21,7

-6,9

-225,0

-197,9

-27,1

-284,2

-35,8

Övriga kostnader

-87,5

-85,2

-2,3

-785,1

-768,3

-16,8

-1 012,8

-23,0

-7,3

-7,4

0,1

-68,8

-68,9

0,1

-89,0

-0,4

-565,4

-547,3

-18,1

-4 954,5

-4 763,4

-191,1

-6 359,2

-227,3

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

8,5

8,5

-1,5

-4,0

2,5

-77,3

6,9

-84,2

-61,8

-115,0

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

0,1

0,4

0,2

Finansiella kostnader

0,0

-0,1

0,1

-1,0

-0,9

-0,1

-1,6

0,3

-1,5

-4,1

2,6

-78,0

6,2

-84,2

-63,0

-114,5

Såld vård inkl tandvård

1)

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Avskrivningar och internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader

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 september uppgår intäkter och kostnader till 32 mnkr.
Not 2: Resultat 2018 justerat för omorganisation
Not 3: Prognosen är inklusive åtgärder beslutade av regionfullmäktige 2019-09-25
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Kommentar till resultaträkningen:
Intäktssidan ger ett överskott på 103 mnkr jämfört med budget. Patientavgifterna ökar med 7 mnkr vardera
jämfört med september 2018 och ger ett överskott jämfört med budget. Även den sålda vården slutar över
budget. Intäkter för barntandvård ökar som en konsekvens av ändrade åldersgrupper. Tandvården har
även ökade intäkter från Försäkringskassan. Inom sjukhusvården ökar intäkterna för flera kliniker jämfört
med 2018. Störst ökningar redovisas för barnkliniken och onkologkliniken, men också för hudklinikens
vårdvalsersättning. Abonnemangsintäkter för rättspsykiatri sjunker jämfört med samma period föregående
år, vilket innebär att södra sjukvårdsregionen köper mer av kliniken. Övriga intäkter ger en positiv avvikelse
mot budget för ersättningar inom vårdval, ersättning vid upphandling, specialdestinerade statsbidrag, såld
medicinsk service och intern handel. Schablonersättning för asylsökande minskar med 6 mnkr jämfört
med september 2018.
Bemanningskostnaderna redovisar ackumulerat en negativ avvikelse jämfört med budget med -50,5
mnkr. Under september ökar underskottet med -0,4 mnkr.

De egna personalkostnaderna faller ut med ett överskott jämfört med budget, främst beroende på
vakanser och frånvaro. Närvarotiden ökar ackumulerat med 1,4 % eller motsvarande 70 tjänster med
hänsyn tagen till semester. Uppdelat på personalkategori redovisas de största ökningarna för ST-läkare vid
medicinkliniken i Växjö, ortopedkliniken och onkologkliniken. Kostnader för ob-ersättning ökar med 31
mnkr inkl infört tillägg medan övertidskostnaderna är oförändrade. Uttryckt i volym ökar övertiden med
1,5 %. Kostnad för sjuklön redovisar en minskning inom samtliga verksamhetsområden utom primärvård
med totalt 1,4 mnkr eller 5 %. Störst procentuell minskning redovisas inom sjukhusvården med 8,3 %.
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Kostnaden för hyrpersonal ökar med 25 mnkr jämfört med september 2018 och uppgår ackumulerat till
140 mnkr. Ökningen fördelas med 11 mnkr hyrläkare/psykologer och 14 mnkr sjuksköterskor. Ökningen
av läkare/psykologer ligger dels inom primärvård men framför allt inom medicinkliniken Växjö.
Kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar med knappt 50 % jämfört med september 2018. Även här
redovisas de största ökningarna sjukhusvården. Kostnadsandelen hyrpersonal av egen personal uppgår till
5,8 %, att jämföra med målet för oberoende som ligger på 2 %. Antal hyrläkare ökar från ca 33 till 38
stycken och sjuksköterskor från 33 till 47. BUP har även 4 hyrpsykologer. Merkostnaden för hyrpersonal
uppgår till ca 84 mnkr.
Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 572 mnkr. Kostnaden inkluderar utomlänspatienter
som söker vård på Region Kronobergs avtal med 32 mnkr. Budget för köpt/såld vård har justerats med
motsvarande. I diagrammet nedan har den kostnaden exkluderats, eftersom vården inte avser
kronobergare.

Kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård jan-sep uppgår till 293 mnkr och innebär en ökning med 30
mnkr jämfört med jan-sep 2018. Högst kostnader redovisas för thoraxkirurgisk vård, barn- och
ungdomsmedicin samt neurokirurgisk vård. Kostnader för fritt vårdsökande uppgår till 32 mnkr, vilket är
en ökning med 4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Köpt vård inom vårdgarantin är något
högre jämfört med samma period 2018, medan kostnaden för köpt akut länssjukvård ökar med 5 mnkr.
Internt köpt rättspsykiatrisk vård minskar med knappt 2 mnkr jämfört med föregående år. Antal
kronobergare inom rättspsykiatrisk vård uppgår till 23, varav två finansieras av Migrationsverket.
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Läkemedelskostnaderna ökar med 15 mnkr eller 3,1 % jämfört med samma period 2018 och uppgår till
500 mnkr. Ökningstakten hålls tillbaka pga att billigare biosimilarer nu införts inom flera stora
terapiområden. De kraftigaste kostnadsökningarna redovisas främst inom cancerområdet kopplat till
behandling av olika typer av blodcancer (myelom, lymfom mm), lungcancer, bröstcancer och
prostatacancer. Utöver läkemedel inom cancerområdet har nya dyra introducerats för behandling av
cystisk fibros och migrän. Andra områden med fortsatt ökade kostnader redovisas inom ögonsjukvården,
psykiatrin och behandling av diabetes. Det enskilt dyraste läkemedlet är nu Eliquis (antikoagulantia).
Septemberutfallet för läkemedel ligger på budgeterad nivå, men med ett ackumulerat underskott på -11,3
mnkr. Läkedelsrabatter uppgår till 61 mnkr, vilket är en ökning med drygt 15 mnkr.
Kostnaderna för medicinsk service ökar främst avseende externt köpta analyser och
röntgenundersökningar, klinisk kemi samt mikrobiologi. Efter september uppgår underskottet till -22,5
mnkr. Utfallet för medicinskt och övrigt material överskrider budget med -27 mnkr och avser framför
allt insulinpumpar, övrigt medicinskt material, laboratoriematerial samt tekniska hjälpmedel. Efter
periodstängningen har en felaktig fakturering upptäckts som medför för höga kostnader med 1,6 mnkr.
Övriga kostnader redovisar ett underskott med -16,8 mnkr och utgörs av förbrukningsinventarier,
sjukresor, IT-kostnader och tolktjänster. Antal sjukresor med servicebil har minskat med 10 % (totalt med
7 %). Kostnadsutvecklingen har bromsats och uppgår till 0,2 % trots en ökning av kostnad/resa med
7,7 % (augusti 2019).
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Resultatuppföljning per verksamhetsområde
Verksamhetsområde/motsv (tkr)
Primärvård- och rehab
varav vårdval
varav rehab + övrigt
Psykiatri
varav vuxenpsykiatri
varav barn- och ungdomspsykiatri
Rättspsykiatri
Tandvård
Sjukhusvård
Summa verksamhetsområden
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Projekt

Sep ack
2019

Sep ack
20181)

Resultat
20181)

Rullande
12-mån

-6 827

3 228

-7 733

-14 647

-14 500

-17 363

-4 638

-15 347

-24 931

-23 500

10 536

7 866

7 613

10 284

9 000

-8 001

-1 626

-5 425

-11 767

1 100

9 063

14 157

18 279

13 184

-15 349

-14 809

-21 844

-22 383

-389

1 881

-902

-1 878

-5 000

8 446

1 261

611

7 769

6 000

-96 758

-47 457

-113 039

-163 624

-153 500

-103 529

-42 714

-126 488

-184 147

-165 900

15 316

40 866

54 896

29 321

24 900

3 987

3 867

8 538

8 843

7 500

Åtgärder enligt RF 2019-09-25
Resultat

Prognos
2019

19 000
-84 227

2 020

-63 055

-145 983

-114 500

Not: 1) 2018 har justerats för organisationsförändringar

En analys på kliniknivå visar att ett fåtal verksamheter står för största andelen av underskottet. För de fem
verksamheter som efter september har de största ackumulerade underskotten utgör dessa totalt ca -82
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 vissa verksamheten inför budgetåret 2018.
Kommentar från respektive verksamhetsområde:

Primärvård och rehab redovisar efter september ett ökande negativt resultat som till del kompenseras av
ett positivt resultat för anslagsenheterna. Främsta anledningen till vårdvalsenheternas minusresultat är
höga kostnader för läkarbemanning och allmänläkemedel (främst diabetesläkemedel). Ändrad modell för
vårdvalsersättning med högre ACG-andel påverkar resultatet negativt. Främsta orsaken till det positiva
resultatet för anslagsfinansierade verksamheter är vakanshållande i Rehab-verksamheterna enligt uppdrag,
men även högre intäkter för nationella samtal på 1177 vårdguiden på telefon samt så här långt låga
kostnader för köpt vård.
Planerade och genomförda åtgärder
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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 Effekt sep Prognos 2019
1 500
900
900
700
4 000
2 000
1 000
1 500
500
500
400
5 900
9 900

350
115
0
0
465
750
462
0
0
50
23
1285
1750

750
0
0
200
950
1 250
850
0
500
100
100
2 800
3 750

Åtgärderna för vårdvalsenheterna revideras upp något efter september till en förväntad effekt på 3,8 mnkr
enligt tabellen ovan. En försämrad täckningsgrad slår negativt, medan personalkostnader, medicinsk
service och förbrukningsmaterial väntas ge ett bättre utfall. De anslagsfinansierade enheterna med framför
allt vakanshållning av tjänster redovisar en effekt på 6,8 mnkr efter september och en förväntad effekt
med 7,5 mnkr för helåret 2019.

Sjukhusvården redovisar ett underskott efter september på -96,5 mnkr, där månadsresultatet är -8 mkr. I
detta ligger en felaktig faktura för insulinpumpar (medicinskt material) på 1,6 mkr vilket belastar resultatet
på ett felaktigt sätt. Även med ovanstående korrigering i åtanke ligger kostnaden för medicinskt material
på en hög nivå under månaden. Kostnaden för hyrpersonal ligger högt och i nivå med prognos.
Personalkostnadsutfallet (egen personal) ligger i nivå med tidigare beräkningar.
En hög kostnad för den köpta vården redovisades i september och den högspecialiserade vården står för
den största andelen. En väsentlig ökning av ”kostsamma vårdtillfällen” finns jämfört med föregående år.
Rabatter har under året dämpat kostnadsutvecklingen för läkemedel.
Planerade och genomförda åtgärder
Åtgärder för läkemedel avser utbyte till generiska preparat, följsamhet till nya avtal och Kronobergs
rekommendationslista för läkemedel och samtliga aktiviteter genomförs på förväntat sätt. Rutiner för
nationellt ordnat införande av nya dyra läkemedel efterlevs. Onkologklinikens försäljning av
strålbehandling avseende andra utomlänspatienter (än Blekinge) ligger markant högre än tidigare och
överträffar uppdraget. Denna utökning har möjliggjorts av att färre kronobergare har behövt
strålbehandling under perioden. Försäljning av analyser utförda av klinisk kemi till andra regioner
genomförs. Kostnaden för övertid är något lägre än tidigare. Andra delar i handlingsplanen avser
vardagsspar och verksamheten tar sig an detta på ett seriöst sätt. Kostnaden för sjukresor minskar för
första gången i jämförelse med föregående år där antalet resor under hela året varit lägre än tidigare (10 %). Flertalet aktiviteter pågår i att minska kostnaden för medicinsk service och att begränsa prover och
undersökningar som beställs och remitteras. Beställningspaket i Cosmic för klinisk kemi ses över, inom
röntgen görs en genomgång av indikationer för röntgenundersökningar och utbildning för remittenter
planeras mm. Även inom klinisk mikrobiologi görs en inventering med syfte att minska antalet ”onödiga”
prover.
En stor del av underskottet är relaterat till bemanningsproblem och behov av hyrpersonal. Flertalet
verksamheter betonar att en förbättrad egen bemanning är en nyckel för att förbättra det ekonomiska läget.
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Beräknad
effekt
Genomförda Prognos
Område
Aktivitet
2019
åtgärder
åtgärder Kommentar
Köpt vård
Minskad kostnad vårdgaranti
2 270
600
1 000 Aktiviteter genomförda under våren får effekt senare
IVA-transporter barn
300
0
300 ännu inte aktuellt
Tjänster
Förfyllda antibiotikasprutor
1 667
1 042
1 667 Avtalet uppsagt fr o m maj
Bemanning
Minskade kostnader hyrpersonal
0
0
0
Minskade kostnader för övertid
3 100
500
1 000 Utifrån utdelade uppdrag
Egna internat/resor
975
200
975 Stor återhållsamhet med interna internat/resor
Transporter
Sjukresor
3 000
200
500 Minskat antal resor med 10 % tom augusti
Intäkter
Försäljning externa
1 500
2 000
3 000 Påbörjade strålbehandlingar. Försäljning klin kem påbörjades i juni
Material
Textilier nytt avtal
2 000
800
1 500
Övrigt
600
400
600
Läkemedel
Nya avtal/biosimilarer
5 500
4 000
5 500 Nytt avtal Herceptin/biosimilar från mars
Övrigt
100
70
100
Medicinsk service Hemtagning klin kem
100
0
100
Utfasning vissa prover
2 100
200
1 000 Tendens till viss avmattning i kostnadsökningen
Totalt

23 212

10 012

17 242

Psykiatrin prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr 2019. Överskottet för september uppgick till 0,9
mnkr. Trenden förväntas fortgå och uppväga första halvårets underskott.
Åtgärder för ekonomi i balans
Inom barn- och ungdomspsykiatrin har hyrpersonal fasats ut enligt plan. Från september kvarstår enbart
två psykologlinjer. Arbetet med rätt vårdnivå för patienter inom rättspsykiatrin har gett ett bra utfall. Antal
patienter är 23, jämfört med budgetnivå 27, men har i tidigare prognoser varit ytterligare något lägre och
den ambitionen kvarstår. Kostnader från kliniker på andra orter i landet har tillkommit liksom några
dyrare fall av köpt vård.
Båda klinikerna genererar ett överskott på egen personal med störst tyngd på vuxenpsykiatrins öppenvård
i form av ej ersatta vakanser och ledigheter. Sjukfrånvaron har sjunkit rejält medan övertiden kräver fler
insatser. Effekt av åtgärder inklusive tillkommande statsbidrag: 6,6 mnkr, prognos för helår 14,7 mnkr.

Rättspsykiatrins resultat avviker negativt från budget med -0,4 mnkr exkl projekt. Beläggningsgraden i
slutenvården har under perioden januari – september varit fortsatt hög med 104 %. Efterfrågan på
vårdplatser är stor under perioden vilket medfört överbeläggningar, men också ökade intäkter.
Öppenvården har behandlat ca 14 patienter i snitt under perioden, vilket är något lägre jämfört med
motsvarande period föregående år. Den totala närvarotiden har minskat med 0,5 %, under perioden.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid låg under perioden på 5,0 % jämfört med 6,2 % föregående
år. Kliniken räknar med fortsatt hög beläggningsgrad och därmed höga personalkostnader. Prognosen
lämnas oförändrad med -5 mnkr.

Folktandvården redovisar ett negativt resultat i september men det ackumulerade resultatet är positivt.
Under perioden har flera utvecklings-/utbildningsaktiviteter genomförts bl a för att förbättra
webbtidbokning för patienterna. Det stora överskottet ligger främst inom allmäntandvården som redovisar
ett resultat på 6,5 mnkr. Specialisttandvården redovisar fortfarande negativt resultat men under september
behandlade de fler patienter och besökstiden ökade jämfört med föregående år. Tandvårdens prognos står
kvar med ett överskott på 6 mnkr för 2019.

Hälso- och sjukvårdsgemensamma verksamheter redovisar ett sammanlagt resultat på +15,3 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, ersättning för vård till asylsökande samt
finansieringsbrist för täckning av underskott i verksamheten.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI –SEPTEMBER 2019

JANUARI – SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PVR Primärvård och
Rehab

5,5

5,8

3,2

5,8

6,3

2,9

PSV Psykiatrivård

5,5

6,3

3,2

7,3

8,5

3,9

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

4,5

6,2

3,2

5,4

7,0

4,3

FTV Folktandvård

5,3

5,6

3,3

7,2

7,7

3,2

SHV Sjukhusvård

4,6

5,1

2,2

4,7

5,1

2,9

HSJ Hälso och
sjukvårdsgemensamt

4,4

4,8

2,3

3,3

3,6

2,1

HSN totalt

4,8

5,4

2,7

5,3

5,9

3,3

Kommentar: Sjukfrånvaron minskar fortsatt och är under perioden ordentligt lägre jämfört med samma
period 2018. Trendbrottet inom psykiatrivård, folktandvård och rättspsykiatrin med minskning håller i,
vilket är mycket positivt. Man kan förvänta sig en något ökad frånvaro under hösten men trots detta är det
möjligt att vi når målet med 5,0 % på helåret.
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Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök den 30 september är 5 870 patienter, vilket innebär en
minskning med 269 patienter under månaden. Det är en minskning med 485 i jämförelse med september
2018. Antalet som väntat längre än 90 dagar exkl MoV och PvV har minskat från 260 till 855 patienter.
Jämfört med september 2018 har det minskat med 376. Det är fortfarande inom ortopedi 365, Kirurgi 159
och Öron- näsa- halssjukvård 141 patienter, som har flest med en väntetid längre än 90 dagar exkl MoV
och PvV. Öron- näsa- halssjukvård har minskat med 259, Ortopedkliniken har minskat med 141 och
Kirurgi har ökat med 36 mot föregående år.
Den nationella vårdgarantin har förbättrats från 78,2% september 2018 till 82,1% 2019 en förbättring med
3,9 procentenheter och Kronobergs vårdgaranti har förbättrats från 64 % i september 2018 till 71 % år
2019.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är den 30 september 3 565 patienter, vilket
är en minskning med 167 patienter under månaden. Jämfört med september 2018 har antalet som väntat
längre än 90 dagar exkl MoV och PvV minskat med 699 till 570 patienter. Av dessa tillhör 191 Kirurg-,
145 Ortoped-, 105 Öron- näsa- hals-, 92 Ögon- och 37 Kvinnokliniken. Öron- näsa- hals-kliniken har
minskat med 608 patienter mot föregående år. Man har gått igenom planeringslistan och erbjudit
patienterna utprovning av hörapparat i annat län, vilket patienten avböjt och önskar därmed vänta utanför
vårdgarantin. Detta innebär att antalet patientvald väntan har ökat med 385.
Den nationella vårdgarantin har förbättrats med 21 procentenheter från 58 % september 2018 till 79 %
2019 och Kronobergs vårdgaranti förbättrats från 48 % i september 2018 till 67 % år 2019.
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Antal väntande till BUP
Diagram:

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin väntar 315 på utredning den 30 september, att jämföras med
351 väntande september 2018. Antalet väntande till behandling har ökade 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 månader. Antal väntande är 49, en minskning med 103 patienter mot
föregående år. Till nybesök väntar 44 patienter den 30 september, att jämföras med 60 väntande i
september 2018

Utförda besök till medicinsk bedömning i primärvård
Utfall enligt vårdgarantin fick 77 % en medicinsk bedömning till legitimerad personal (offentlig 76 % och
privat vårdgivare 80 %) inom 3 dagar för januari till september 2019.
Utfall enligt Kronobergs vårdgaranti för medicinsk bedömning till allmänläkare inom 3 dagar fick 82 % tid
inom 3 dagar januari till september 2019 (offentlig 82 % och privat vårdgivare 83 %).
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.
Utfallet är från SKL:s databas. Totalt 158 421 vårdgarantibesök varav 148 206 har en dokumenterad
medicinsk bedömning (93,6%). Det är endast vårdgarantibesök som har en dokumenterad medicinsk
bedömning, diagnos alt åtgärdskod som är med i beräkningen.
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Verksamhetsstatistik januari – september
Verksamhet,
produktions/nyckeltal

2019

2018

2017

19 jmf 18

19 jmf 17

19 jmf 18

122 182

120 840

12 390

Besök annan yrkeskategori
Antal listade Kronobergare

19 jmf 17

130 476

1 342

-8 294

1%

-6%

13 406

13 226

-1 016

-836

-8%

-6%

176 769

173 564

169 229

3 205

7 540

2%

4%

135 478

135 007

134 669

471

809

0%

1%

Läkarbesök

59 622

57 801

58 136

1 821

1 486

3%

3%

Besök annan yrkeskategori

82 209

77 497

68 360

4 712

13 849

6%

20%

Antal listade Kronobergare

64 161

52 655

60 941

11 506

3 220

22%

5%

4 207 816

1 706 482

938 029

2 501 334

3 269 787

147%

349%

Besök, Läkare

5 624

3 062

1 155

2 562

4 469

84%

387%

Totalt antal besök

8 358

2 562

1 155

5 796

7 203

226%

624%

Läkarbesök

4 077

3 296

3 129

781

948

24%

30%

- varav nybesök

2 304

1 704

1 740

600

564

35%

32%

Besök annan yrkeskategori

3 252

3 029

2 990

223

262

7%

9%

Läkarbesök

4 629

4 720

4 761

-91

-132

-2%

-3%

- varav nybesök

3 396

3 345

3 346

51

50

2%

1%

1

0

4

1

-3

0%

-75%

34 691

33 035

34 817

1 656

-126

5%

0%

Vårdtillfällen (utskrivna)

9 483

9 078

9 260

405

223

4%

2%

Medelvårdtid (utskrivna)

3,7

3,6

3,8

0,1

-0,1

3%

-3%

Antal patienter

7 650

7 432

7 530

218

120

3%

2%

Antal vårdtillfällen per patient

1,240

1,221

1,230

0,018

0,010

1,5%

0,8%

Beläggning i % exkl. neonatal
hemsjukvård

87,5%

89,3%

87,9%

-1,8%

-0,4%

-2%

0%

Disp. vpl. medelvärde per dag

153,2

145,4

152,0

7,8

1,2

5%

1%

Operationer i slutenvård

3 805

3 649

3 284

156

521

4%

16%

Förlossningar

1 647

1 595

1 676

52

-29

3%

-2%

Läkarbesök

74 563

73 453

72 999

1 110

1 564

2%

2%

- varav akutmottagningarna

19 335

19 129

18 431

206

904

1%

5%

6 701

7 102

6 817

-401

-116

-6%

-2%

- varav planerade återbesök

31 793

31 465

30 830

328

963

1%

3%

- varav planerade nybesök

16 734

15 757

16 921

977

-187

6%

-1%

Primärvård - vårdval
Primärvård – vårdval (Offentlig)
Läkarbesök
Besök jourläkarcentral (Läkare)

Primärvård (Privat)

Digitala besök
Kostnad

Vårdval hud (offentlig)

Vårdval hud (privat)

Besök annan yrkeskategori
Somatisk kirurgisk slutenvård
Vårddagar (utskrivna)

Somatisk kirurgisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök
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Verksamhet,
produktions/nyckeltal

2019

2018

2017

19 jmf 18

19 jmf 17

19 jmf 18

19 jmf 17

Sjukvårdande behandling/besök
annan yrkeskategori

83 761

77 233

76 376

6 528

7 385

8%

10%

Besök i dagsjukvård

15 743

14 782

14 100

961

1 643

7%

12%

- varav dagkirurgi

10 319

9 545

8 932

774

1 387

8%

16%

3 993

3 834

3 890

159

103

4%

3%

Vårddagar (utskrivna)

39 952

39 009

40 600

943

-648

2%

-2%

Vårddagar (utskrivna)

8 654

8 772

8 473

-118

181

-1%

2%

4,6

4,7

4,8

-0,1

-0,2

-2%

-4%

Antal patienter

6 020

6 108

5 986

-88

34

-1%

1%

Antal vårdtillfällen per patient

1,438

1,436

1,415

0,001

0,022

0%

2%

Beläggning i % exkl. neonatal
hemsjukvård

95,4%

95,4%

96,2%

0,0%

-0,8%

0%

-1%

152,6

147,2

154,0

5,4

-1,4

4%

-1%

Läkarbesök

50 158

47 692

47 035

2 466

3 123

5%

7%

- varav akutmottagningarna

20 290

20 763

19 972

-473

318

-2%

2%

568

505

533

63

35

12%

7%

20 728

18 856

18 966

1 872

1 762

10%

9%

8 572

7 568

7 564

1 004

1 008

13%

13%

Sjkv. beh. besök annan yrkeskat.

31 634

30 181

27 377

1 453

4 257

5%

16%

Besök i dagsjukvård

30 562

32 026

30 586

-1 464

-24

-5%

0%

- varav dagmedicin

22 301

23 442

22 317

-1 141

-16

-5%

0%

- därav dialyser

6 968

7 044

6 814

-76

154

-1%

2%

- varav dagendoskopier

1 239

1 494

1 416

-255

-177

-17%

-13%

91,4%

92,6%

92,1%

-1,2%

-0,7%

-1%

-1%

305,8

292,6

306,1

13,2

-0,3

5%

0%

3 347

3 130

3 310

217

37

7%

1%

Vårdtillfällen (utskrivna)

124

98

104

26

20

27%

19%

Medelvårdtid (utskrivna)

27,0

31,9

31,8

-4,9

-4,8

-15%

-15%

67,0%

67,5%

55,4%

-0,5%

11,6%

-1%

21%

1 866

1 777

1 731

89

135

5%

8%

20 819

22 465

22 106

-1 646

-1 287

-7%

-6%

2 054

2 768

2 851

-714

-797

-26%

-28%

79 679

81 985

78 349

-2 306

1 330

-3%

2%

- varav dagendoskopier
Somatisk medicinsk slutenvård

Medelvårdtid (utskrivna)

Disponibla vårdplatser, medelvärde
per dag
Somatisk medicinsk öppenvård

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

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

Beläggning i %
Läkarbesök
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

17 695

16 851

16 539

844

1 156

5%

7%

Mobila läkare totalt

250

366

184

-116

66

-32%

36%

- varav mobila läkare västra

187

256

184

-69

3

-27%

2%

- varav mobila läkare Växjö

68

110

0

-42

68

-38%

0%

Mobila läkare

Psykiatri
Vårdtid i dagar (utskrivna)

11 666

12 522

11 247

-856

419

-7%

4%

Vårdtillfällen (utskrivna)

1 314

1 272

1 152

42

162

3%

14%

Medelvårdtid (utskrivna)

8,9

9,8

9,8

-0,9

-0,9

-9%

-9%

69,8%

70,7%

70,7%

-0,9%

-0,9%

-1%

-1%

52,0

51,8

52,0

0,2

0,0

0%

0%

10 069

9 619

9 653

450

416

5%

4%

2 139

2 117

2 002

22

137

1%

7%

37 644

36 684

38 615

960

-971

3%

-3%

34 231

33 770

32 503

461

1 728

1%

5%

103,6%

102,2%

100,9%

1,4%

2,7%

1%

3%

121,0

121,0

118,0

0

3

0%

3%

12 629

12 542

12 481

87

148

1%

1%

75

72

70

3

5

4%

7%

Antal behandlade patienter

56 614

56 936

55 365

-322

1 249

-1%

2%

Total patienttid, timmar

91 592

90 019

84 194

1 573

7 398

2%

9%

Röntgenundersökningar

78 889

77 881

76 933

1 008

1 956

1%

3%

- varav mammografier

14 563

14 291

19 564

272

-5 001

2%

-26%

Kliniska fysiologiska analyser

10 678

10 478

10 800

200

-122

2%

-1%

3 314 333

3 370 466

3 333
830

-56 133

-19 497

-2%

-1%

27 837

26 696

27 215

1 141

622

4%

2%

225 885

219 436

212 151

6 449

13 734

3%

6%

24 425

22 761

21 924

1 664

2 501

7%

11%

Besök, läkare med vårdavtal

4 830

5 283

5 197

-453

-367

-9%

-7%

Besök, läkare med ersättn. enl. lag

9 637

9 609

10 992

28

-1 355

0%

-12%

Delegerade besök till sjuksköterska

2 275

2 124

3 190

151

-915

7%

-29%

Besök sjukgymnastik, vårdavtal

1 606

1 263

3 601

343

-1 995

27%

-55%

24 106

23 552

24 399

554

-293

2%

-1%

1 341

1 142

1 323

199

18

17%

1%

203

267

1 187

-64

-984

-24%

-83%

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Läkarbesök
- varav akuta
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

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

Besök sjukgymn. ersättn. enl. lag
Besök naprapat
Besök psykoterapeut
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Sett till primärvårdens utfasning av hyrpersonal är det för perioden en ökning med ca 1 500 läkartimmar
jmf 2018 och en ökning med ca 1 700 timmar för sjuksköterskor. Man redovisar också ett ökat antal
läkarbesök. Även antalet besök till annan vårdgivare ökar samma period med 3 200 besök.
I den köpta digitala vården har vi mellan januari-september haft totalt 8 358 besök (en kostnad på 4,2
miljoner), där 5 624 besök avser läkarbesök. Ökningen av digitala besök uppgår till 5 796 st, motsvarande
147 % ökning.
Inom den somatiska kirurgiska öppenvården ökar läkarbesöken med 1 100 besök. De akuta inkl.
akutmottagningsbesöken står för en minskning med nästan 200 besök medan de planerade besöken ökar
med nästan 1300 besök. Besök hos annan vårdgivare inom den somatiska kirurgiska öppenvården ökar
med 6 500 besök.
Inom den somatiska medicinska öppenvården ökar läkarbesöken med ca 2 500 besök. De akuta inklusive
akutmottagningsbesöken minskar med 400 besök jmf med 2018 medan de planerade besöken ökar med
nästan 2 900 besök. Besök hos annan vårdgivare inom den somatiska medicinska öppenvården ökar med
ca 1 500 besök.
Dagsjukvårdsbesöken i den somatiska kirurgiska öppenvården ökar med 960 besök jämfört med 2018. För
den somatiska medicinska öppenvården minskar antalet dagsjukvårdsbesök med nästan 1 500 besök.
Den somatiska kirurgiska slutenvården ökar antalet disponibla vårdplatser (medelvärde per dag), en ökning
med 7,8 vårdplatser och antalet vårdtid i dagar (utskrivna) ökar med nästan 1 650 dagar. Beläggningen
minskar med ca 2 %. Antalet operationer inom slutenvård ökar med ett 150 operationer jmf med samma
period 2018. Antalet födda barn ökar med 41 stycken fördelat på 52 fler förlossningar.
Somatiska medicinska slutenvården ökar antalet disponibla vårdplatser (medelvärde per dag) med 4 % och
vårdtid i dagar (utskrivna) med knappt 1 000 dagar. Den totala beläggningen exklusive neonatal
hemsjukvård är oförändrad och totalt disponibla vårdplatser (medelvärde per dag) ökar med 5,4
vårdplatser.
Inom vuxenpsykiatrin redovisas en minskning av produktionen sett till vårdtid i dagar med 850 dagar. Vi
ser samtidigt en ökning för besök annan yrkeskategori, med knappt 1 000 besök. Även antalet läkarbesök
ökar med 450 besök.
Rättspsykiatrin har oförändrat antal disponibla vårdplatser och en fortsatt hög beläggningsnivå.
För Folktandvården redovisas en ökad produktion där total patienttid har ökat med 1 600 timmar jmf med
2018. Under samma jämförelseperiod har antalet friskvårdsavtal ökat med 87 stycken.
Medicinsk services produktionsresultat gällande antalet röntgenundersökningar har ökat med 1 000
undersökningar där ökningen härleds till CLV. Röntgen CLV ökar produktionen med 1300
undersökningar. Ett resultat av riktade insatser med extrakörningar för att minska väntetiderna, medan vi
ser en minskning på Röntgen LL med 300 undersökningar. Mammografierna ökar med 270
undersökningar jämfört med motsvarande period i fjol. Ser man på produktionsutvecklingen över 2 år så
skönjer vi en liten ökning. Det stora produktionsbortfallet sett över 2 år beror på stor del på införandet av
det radiologiska informationssystemet. Antalet kliniska kemiska analyser bryter en tidigare trend och
minskar med 56 000 analyser.
För privata vårdgivare kan vi se en marginell ökning på 28 besök till läkare med ersättning enligt lag
medan besök till läkare med vårdavtal noterar en minskning med 450 besök. Även besök till sjuksköterska,
sjukgymnast/fysioterapeuter med ersättning enligt lag, besök till sjukgymnaster med vårdavtal och
naprapatbesök ökar, medan besök till psykoterapeuter minskar motsvarande 24 %.
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Sjukvårdsrådgivningens uppvisar en minskning på antalet besvarade samtal under perioden med 2 300
samtal. Ambulansen redovisar en ökning på totalt 850 uppdrag, prio 1 -utryckningarna ökar med 1 000
utryckningar.

29

Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – September 2019

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavvikelse

Länstrafikens Kansli

-24 306

-24 804

498

-32 209

-33 650

300

Teknik och
omkostnader

-18 016

-17 443

-573

-25 736

-23 257

-400

-3 003

-4 934

1 931

-5 729

-7 400

500

-886

-750

-136

-1 177

-1 000

-100

Regiontrafik

-97 176

-94 670

-2 506

-126 958

-123 500

-2 400

Växjö stadstrafik

-57 477

-55 935

-1 542

-76 766

-75 300

-1 600

-862

-900

38

-1 105

-1 200

0

-31 659

-34 100

2 441

-44 689

-45 200

3 600

Öresundståg

-9 697

-8 175

-1 522

-9 635

-10 500

-1 600

Pågatåg

-1 251

-1 275

24

-1 649

-1 700

0

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-2 708

-4 125

1 417

-3 635

-5 500

1 700

-344

-344

0

-500

-679

0

0

0

0

0

0

0

-40

-40

0

-65

-111

0

0

0

0

118

0

0

-247 425

-247 495

70

-329 736

-328 997

0

Marknadsföring
Utredningsuppdrag

Älmhults stadstrafik
Krösatåg

Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänstavdelning
Abonnerad skolskjuts
Totalsumma

Resultatet för januari – september 2019 är i enlighet med budget.
Resultatet för Krösatåg är 2,4 MKR högre än budget vilket huvudsakligen beror på slutreglering med
Transdev avseende olika punkter i det tidigare trafikeringsavtalet som upphörde i december 2018.
Resultatet för Regiontrafik buss är 2,5 MKR lägre än budget vilket huvudsakligen beror på ökad
indexuppräkning i trafikavtalen.
Resandet för perioden oktober 2018 – september 2019 ökade med 3,3 % för Växjö stadstrafik och med
0,8 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 71 % för perioden
oktober 2018 – september 2019 vilket var högre än för samma period tidigare år (65 %).
Betyget för nöjdhet med den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 84 % för perioden
oktober 2018 – september 2019 vilket var samma betyg som samma period tidigare år.
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Betyget för nöjdhet med bemötandet enligt Kollektivtrafikbarometern var 78 % för perioden oktober
2018 – september 2019 vilket var högre än för samma period tidigare år (76 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 12,5 % för perioden oktober 2018 – september
2019 vilket var lägre än för samma period tidigare år (16,5 %).
Årsprognosen för 2019 är ett totalt resultat i enlighet med budget.

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-sep 2019

Kostnader tkr
jan-sep 2019

%
jan-sep
2019

Jämförelse
%
Bokslut
2018

Jämförelse
%
Budget
2019

%
Prognos
2019

88 538

98 235

90,1%

99,6%

92,0%

90,8%

1 093

1 955

55,9%

57,0%

55,6%

55,6%

Regiontrafik buss

71 584

168 759

42,4%

44,1%

43,9%

43,9%

Växjö stadstrafik

34 380

91 857

37,4%

38,8%

39,2%

39,0%

Krösatåg

605

1 856

32,6%

33,2%

32,0%

32,0%

Pågatåg

17 916

49 574

36,1%

31,6%

35,6%

37,1%

SUMMA

214 116

412 236

51,9%

53,4%

53,2%

53,1%

Öresundståg
Älmhults stadstrafik

Självfinansieringsgraden för januari - september 2019 är 51,9 %.
Årets prognos är 53,1 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2018 var 52,9 %.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – SEPTEMBER 2019
Centrum

JANUARI – SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

LTR Länstrafiken Gemensamt

3,3

4,1

2,5

4,5

6,6

2,1

UTR Uppdragsverksamhet
Trafik

9,0

13,5

2,1

9,8

14,7

Trafiknämnd tot.

5,3

7,8

2,4

6,4

9,7

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.
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1,9
2,0

Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Januari – September 2019
Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 15 102

-16 135

+1 032

-21 015

-22 297

+300

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-15 900

- 16 300

+400

-19 403

-21 735

0

- 4 697

-5 918

+1 221

-8 845

-8 146

+800

Folkhälsa och soc
utveckling

-5 435

-6 387

+951

-8 646

-8 935

+700

Hållbar tillväxt

-6 570

-6 885

+315

-9 473

-9 429

+300

-47 705

-51 624

+3 920

-67 383

-70 541

+2 100

Kunskap och lärande

Totalsumma

Verksamheten går enligt plan. Resultatet uppvisar positiva differenser på alla avdelningar. Dessa beror till
största del på att kostnader inte upparbetats alt på att en del av personalen arbetar deltid men är
budgeterade på heltid. Egna medel har ännu inte upparbetats.
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 - SEPTEMBER 2019

JANUARI – SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

2,4

2,9

0,8

4,9

5,3

3,6

Region Kronoberg totalt

4,8

5,5

2,7

5,3

5,9

3,3

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-September 2019
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavv

- 3 522

-4 141

619

-5 149

-5 572

0

Driftstöd,utv medel

-42 540

-42 816

276

-57 998

-57 088

0

Totalsumma

-46 062

-46 957

895

-63 147

-62 661

0

Förvaltning

Verksamheten löper enligt plan. Fokus har lagts på konstinventeringen. Verksamheten visar ett positivt
resultat pga att kostnaderna ännu inte upparbetats.

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

JANUARI – SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0

0

0

0,3

0,3

0,0

Region Kronoberg

4,8

5,5

2,7

5,3

5,9

3,3

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

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2019

Budgetavv

-6 980

-7 312

332

-10 675

-10 013

Internat

-324

6

-330

-277

-21

Restaurang

-584

-384

-200

-883

-548

Ekhagen

-1 243

-1 132

-111

-1 728

-1 546

Totalsumma

-9 131

-8 822

-309

-13 562

-12 129

Skoldelen

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 - SEPTEMBER 2019

JANUARI - SEPTEMBER 2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

6,5

6,8

5,8

5,2

5,2

5,1

Region Kronoberg totalt

4,8

5,5

2,7

5,3

5,9

3,3

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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1 Sammanfattning
Det attraktiva Blekinge som beskrivs i Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi innehåller flera områden
där kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg. För Livskvalitet krävs möjligheter att förflytta sig och kunna njuta
av en trevlig stad med frisk luft. För ett bra Arbetsliv krävs bra förutsättningar för etablering av företag och
bra pendlingsmöjligheter. Tillgänglighet innebär att alla oavsett funktionshinder eller bilinnehav ska kunna
komma till sin utbildning eller till kvällsaktiviteten. Det fjärde området benämns Bilden av Blekinge och
många som skulle försöka måla den bilden skull nog ta med en av Blekingetrafikens båtar i en av våra många
idyller i skärgården.
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 ser tillbaka på en framgångsrik satsning på trafiken i Blekinges städer
med ökad marknadsandel som följd. Samtidigt har utvecklingen på tågsidan gått trögare p.g.a. att efterfrågan
på tåg har ökat vilket har lett till kapacitetsbrist på spåren och därmed trafikstörningar. Många vill övergå till
energieffektivare och miljövänligare sätt att resa vilket gör att vi behöver bygga ut infrastruktur och
kollektivtrafik för att erbjuda en bra service även i framtiden. Staten gör nu mycket för att åtgärda problemen
på stambanan och vi i Blekinge behöver vara tydliga med att åtgärder behövs även på Kustbanan i Blekinge.
Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö ska nu konkretiseras i en tågstrategi där åtgärder och en
ekonomisk kalkyl för både infrastruktur och tågtrafik ska beskrivas på såväl Kustbanan, Kust-till-Kust, och
vår nya tågbana som ju heter Sydostlänken.
Under tiden som vi jobbar med de långsiktiga frågorna planeras åtgärder på kortare sikt som utveckling av
trafiken i anslutning till ett antal beskrivna utvecklingsområden i Blekinge. Andra ambitioner är fortsatt
utbyggnad av skärgårdstrafiken, nya grepp i landsbygdstrafiken, förbättrad information och fortsatt satsning i
våra starka stråk där vi nu ser att allt fler ersätter bilresan med kollektivtrafik eller cykel. Sammantaget innebär
detta att kollektivtrafiken behöver ett utökat ekonomiskt utrymme för nödvändiga satsningar och för att
erbjuda nya resenärer plats i trafiken. Detta ger en minskad klimatbelastning, en större och tillgängligare
arbetsmarknad, en större delaktighet i det sociala livet eller med tre ord ”Ett attraktivare Blekinge”.
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2 Bakgrund och förutsättningar
2.1 Kollektivtrafiklag och organisation
Kollektivtrafiklagen 2010:1065 trädde i kraft 1 januari 2012
efter regeringsbeslut 2010. Det finns olika sätt att beskriva
ursprunget till lagen men en stor fråga handlade om öppenhet
med större inflytande från politiken. De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i förvaltningsform tog över rollen
som huvudman och ett lagkrav infördes att varje region ska ta
fram ett trafikförsörjningsprogram med politiska mål och
ambitioner. Utöver organisationsform och dokumentation styr
lagen även processen för hur ramar och riktlinjer för
kollektivtrafiken ska tas fram där samråd med olika
samhällsgrupper står i centrum. Trafikförsörjningsprogrammet
ska grundas på dialog och strategiska dokument för att spegla
ett brett behov i regionen. Kollektivtrafiklagen i rutan är ett
sammandrag varför hänvisning till ordinarie lagtext
rekommenderas vid behov.
Under 2019 blev ”gamla” Region Blekinge och Blekinge Läns
Landsting ”nya” Region Blekinge. Organisationen har det
regionala utvecklingsansvaret i Blekinge där utveckling och
finansiering kollektivtrafiken är en del. Samarbetsavtal finns
med kommunerna i Blekinge för ett fortsatt engagemang som
är viktigt för kollektivtrafikens utveckling.

2.2 Processbeskrivning

Kollektivtrafiklagen i sammandrag
§1 Landstinget och kommunerna inom ett län
ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken.
§2 I varje län ska det finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet(RKM)
§8 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram(TFP)
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.
§9 TFP ska tas fram i samråd med RKM i
angränsande län, berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag, näringsliv och
resenärer m. f.l.
§10 Innehållskrav på trafikförsörjningsprogrammet:
1. Behov av regional kollektivtrafik
2. Omfattar även kommersiell trafik
3. Åtgärder för att skydda miljön
4. Mål för anpassning för personer med
funktionsnedsättning
5. Tillgängliga bytespunkter
6. Omfattning av färdtjänst och prissättn av denna
§13 RKM ska verka för att kollektivtrafiken är
tillgänglig för alla resenärsgrupper.
§14 RKM ska verka för en tillfredsställande
taxiförsörjning i länet.

Samråd och dialog är en central del i arbetet med den strategiska planeringen
av kollektivtrafiken.
Den
(Svensk författningssamling,
lag (2010:1065)
om kollektivtrafik).
regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) har fortlöpande kunskapsutbyte med de delar av samhället som
har inflytande över kollektivtrafiken och de delar av samhället som är beroende av den. Nedan följer en
beskrivning av processen för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet via genomförandet av åtgärder
till uppföljningen av beslutade mål.
•

2018: Sammanställning av övergripande och strategiska dokument som är politiskt beslutade och där
kollektivtrafiken har en väsentlig påverkan. De mest centrala är kommunernas översiktsplaner,
Region Blekinges utvecklingsstrategi, länsstyrelsens klimat- och energistrategi, Länstransportplanen
och Trafikförsörjningsprogram 2016-2019. Under året fördes inledande samtal med länets politiker,
kollektivtrafikföretag, grannlänens regionala kollektivtrafik-myndigheter, berörda nationella
myndigheter samt med vissa resenärsorganisationer för att få en grund för dokumentets utformning.
På tjänstemannanivå har utformningen diskuterats såväl internt på Region Blekinge som med
kommuner och trafikverket.

•

2019: Efter att formerna har satts har Blekinges nykomponerade kommunledningar och Region
Blekinges politiska församlingar varit viktiga delar av utvecklingsarbetet. Under våren hölls en
workshop i Olofström, som samlade nyckelpersoner från hela länet, där fler värdefulla inspel
kompletterade det redan gedigna underlaget. Även SKL (Sveriges kommuner och landsting) och
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Svensk kollektivtrafik har varit centralt viktiga organisationer där landets olika RKM diskuterar
trafikförsörjningsprogrammen tillsammans med kollektivtrafikföretagens olika företrädare. En
remissversion av dokumentet har efter färdigställande på tjänstemannanivå beretts av trafiknämnden
och beslutats av regionstyrelsen. Under perioden juli – oktober har dokumentet varit ute på formell
remiss. Efter presentation av samrådssynpunkter och remissvar har en slutversion av dokumentet
beretts av trafiknämnden och regionstyrelsen och slutligen beslutats av regionfullmäktige. Ett
intensivt arbete och ett värdefullt engagemang från många representanter för kollektivtrafiken i
Blekinge har pågått under två år. Förhoppningarna är att detta har skapat en stark förankring i länet
vilket är avgörande för att programmets mål ska kunna uppnås. En redovisning av dokument och
samråd finns senare dokumentet samt som bilaga.
•

En viktig del av processen är uppföljningen av fastställda mål och riktlinjer.
Kollektivtrafikmyndigheten kommer regelbundet att mäta beslutade mål och presentera dessa som en
del i beskrivningen av trafikens utveckling och hur detta påverkar andra delar av
samhällsutvecklingen i Blekinge. Regionstyrelsen kommer fortlöpande att hållas informerad om den
operativa verksamheten för att bibehålla en god kunskap om att kollektivtrafiken planeras i enlighet
med beslutade riktlinjer. Avvikelser från mål noteras för att bli underlag för beslut om förändringar i
verksamheten eller grund för nya riktlinjer i kommande trafikförsörjningsprogram.

2.3 Definitioner och begrepp
Myndigheten Vanligt förekommande benämning av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge. En
nationell förkortning som ofta används för de olika myndigheterna i respektive län eller region är även RKM.
Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Blekinge är Regionstyrelsen med handläggande tjänstemän i
förvaltningen Regional utveckling, kultur och bildning. Regiondirektören är ansvarig tjänsteman. Operativt
organ är Blekingetrafiken som är egen förvaltning.
Trafikföretag eller kollektivtrafikföretag är företag som utför kollektivtrafik. Trafikföretag kan bedriva trafik
via avtal med Region Blekinge eller bedriva kommersiell trafik i egen regi där samarbete ändå kan förkomma
t.ex. på informationsområdet. Det finns även kollektivtrafikföretag som inte har samarbete med Region
Blekinge men även dessa har skyldighet att anmäla sin verksamhet till myndigheten.
Regional kollektivtrafik är kollektivtrafik som äger rum i ett län eller, om det handlar om
arbetsplatspendling eller annat vardagsresande, sträcker sig över flera län. Beslut om allmän trafikplikt får
endast gälla regional kollektivtrafik.
Allmän trafikplikt Med allmän trafikplikt avses den kollektivtrafik som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten fastställer ska vara ett ansvar för samhället. Denna trafik ska beskrivas och
formellt beslutas av myndigheten. Trafiken ska därefter upphandlas och regleras enligt politiskt beslutade
riktlinjer. Beslut om allmän trafikplikt är en viktig information till såväl invånare och näringsliv som till
trafikföretag som avser utföra kommersiell trafik.
Kommersiell trafik är kollektivtrafik som inte regleras genom avtal med Region Blekinge. Kommersiell trafik
bedrivs, efter anmälan till myndigheten, av trafikföretag utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan
styrning från myndigheten. Samarbete kan förekomma om exempelvis hållplatser, biljettgiltighet eller
information.
Trafikorganisatör Operativt ansvarig avdelning i region, regionförbund eller landsting som upphandlar och
förvaltar trafikavtal samt planerar och organiserar kollektivtrafiken i en region i de delar som
kollektivtrafikföretaget inte har ansvar för. Trafikorganisatörens ansvar bestäms ofta i regionala
kollektivtrafikmyndighetens riktlinjer för kollektivtrafiken. I Blekinge är Blekingetrafiken trafikorganisatör.
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Tillgänglighet Om inget annat anges används SKL:s definition och behandlar personer med
funktionsnedsättningars möjlighet att använda kollektivtrafiken. Såväl infrastruktur som fordon, information
och teknisk utrustning bedöms utifrån tillgänglighetsperspektivet.

2.4 Upphandlad eller kommersiell trafik
Kollektivtrafiklagen ger trafikföretag full rätt att bedriva kollektivtrafik i Sverige. Kommersiell trafik ska ses
som en möjlighet att komplettera den samhällssubventionerade trafiken och därmed ge ett större utbud.
Myndigheten har till uppgift att regelbundet, och alltid när en upphandling planeras, utvärdera möjligheterna
till kommersiell trafik genom marknadsanalys. Upphandlad trafik ska bygga på ett politiskt beslut om allmän
trafikplikt där den samhällsstödda kollektivtrafiken beskrivs. Aktuell upphandlad och kommersiell trafik i
Blekinge beskrivs i kapitel 5 där även beslut om allmän trafikplikt redovisas.

2.5 Ambitioner och strategiska dokument
Trafikförsörjningsprogrammet är en beskrivning av hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att
politiskt beslutade ambitioner för Blekinge uppnås. Ambitionerna är illustrerade i ett antal dokument där
resurser har lagts på att ta fram politiska mål och riktlinjer för Blekinges utveckling vilka är den regionala
utvecklingsstrategin, länstransportplan för Blekinge, klimat- och energistrategi för Blekinge, kommunernas
översiktsplaner och trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019. Här följer en kort beskrivning av dessa och ett
längre referat finns i bilaga 4.

2.5.1 Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014 – 2020
”Attraktiva Blekinge” är länets regionala utvecklingsstrategi. Strategin pekar ut den gemensamma
färdriktningen för en hållbar utveckling i Blekinge. God livskvalitet, bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv ska
attrahera invånare och besökare och för att nå dit nämns fyra övergripande insatsområden; Bilden av
Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.
Idag står Blekinge inför en utmaning där resande och pendling ökar men infrastrukturkapaciteten inte är
tillräcklig. Långa pendlingstider hämmar arbetsmarknadens utvidgning och skapar en avlägsenhet i länet.
Parallellt med detta står vi inför klimatutmaningar där transporter står för närmare hälften av de
klimatpåverkande utsläppen. Detta medför att satsningar och åtgärder för god infrastruktur och kollektivtrafik
är nödvändiga. Genom att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan man minska bilberoende och därmed
minska klimatpåverkande utsläpp.
De globala målen inom Agenda 2030 genomsyrar ”Attraktiva Blekinge” som ett horisontellt perspektiv vilket
förtydligades i uppdateringen av strategin 2018. (Region Blekinge 2018)

2.5.2 Länstransportplan för Blekinge 2018 – 2029
Planen redovisar prioriterade åtgärder för Blekinges infrastruktur fram till år 2029. Infrastrukturen är en viktig
del i att skapa ett attraktivt Blekinge då den är grunden för goda transporter. Den är också en grundsten för
utvecklingen av hållbart och ökat resande samt bra förutsättningar för godstransporter på järnvägen.
Åtgärderna i länstransportplanen syftar även till att knyta samman Blekinge med Sydsverige för att minska
avstånd genom kortare restider och på så vis stärka arbetsmarknaden. Genom länsplanen ska kommunerna
kunna skapa hållbara stadsmiljöer där fler väljer cykeln eller bussen framför bilen för korta resor.
Ett konkret mål i planen är att minska restiden mellan Karlskrona och Malmö till två timmar, vilket kräver
högre kapacitet på kustbanan. Även Sydostlänken och Kust-Till-Kust-banan nämns som särskilt viktiga för
utvecklingen vilket baseras på den gemensamma systemanalysen för södra Sverige. Ett centralt mål för det
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gemensamma arbetet i Sydsveriges sex regioner är ett sammanknutet Sydsverige med tillväxtmotorer och
regionala kärnor vilka ska bindas samman genom korta restider där tågtrafiken utgör basen. Planen innehåller
även satsningar för ökad cykeltrafik där 50% statligt bidrag utgår till åtgärder där kommunen är väghållare.
(Region Blekinge 2018)

2.5.3 Klimat- och energistrategi 2017 – 2020
En ny Klimat- och energistrategi tas fram under 2019 och hinner inte bli klar inför beslut men en uppdatering
gjordes 2018 som vi refererar till här. Uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier är tilldelat
länsstyrelserna av regeringen. Strategin utgår från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och
innehåller fyra målbilder för år 2020:
• Blekinge har blivit energieffektivt och behovet av energi har minskat.
• Förnybar energi: Tack vare ett krafttag inom industrin har Blekinge gått från 60% till 80% förnybar
energi, och även inom transportsektorn har bilanvändandet minskat samtidigt som fordonen har
blivit effektivare.
• Transporter: Transporters totala energianvändning är nere på 1990 års nivå och det finns stor
variation på förnybara drivmedel som har lett till att man har överträffat målet om 15% förnybart
bränsle. Bussar drivs på icke-fossilt bränsle och bilanvändandet har minskat till förmån för
kollektivtrafik och cykel.
• Engagera flera: Till följd av ökad kunskap och medvetenhet arbetar fler människor aktivt för en
hållbar utveckling. Hållbar utveckling är också en integrerad del i all skolundervisning.
(Länsstyrelsen i Blekinge 2018)

2.5.4 Kommunernas översiktsplaner
Kollektivtrafiken med sin infrastruktur har generellt sett en stor plats i översiktsplanerna för Blekinges fem
kommuner, inte minst när det gäller miljö- och klimatfrågor. Gång- och cykel ska också prioriteras i
planprocesserna. Flera kommuner beskriver behov av bostadsbebyggelse. Det är viktigt med bra möjligheter
till rörlighet. Förtätning av bebyggelse för att ge kollektivtrafiken bättre konkurrenskraft återkommer också.
Ambitionen är hög i samtliga kommuner gällande förbindelser mellan länets städer och till/från
storstadsområden medan bilden av den lokala trafiken varierar. Några större utpekade behov som lyfts är
mötesstation på Kustbanan i Kallinge och Sydostlänken som tas upp av flera kommuner.

2.5.5 Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029
Syftet med den regionala cykelstrategin är att främja cyklingen i Blekinge genom att bygga ut
cykelinfrastrukturen och främja fler cykelresor till arbete och utbildning. Ett mål är också att knyta ihop
cykelresor bättre med andra energieffektiva färdsätt som buss och tåg genom bättre cykelvägar och
parkeringsmöjligheter. Strategin ser kombinationen cykel och kollektivtrafik som ett sätt att både öka
tillgängligheten till kollektivtrafiken och att minska restiderna. I dokumentet finns en förteckning över ett
regionalt huvudcykelnät vilket är en grund för prioritering av åtgärder och fördelning av kostnader i
länstransportplanen.

2.5.6 Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019
Den tredje utgåvan av trafikförsörjningsprogrammet, efter myndighetskravet 2012, tog ytterligare ett steg mot
att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för Blekinges utveckling. Attraktiva Blekinge som beskrivs i den
regionala utvecklingsstrategin är målet som kollektivtrafiken ska bidra till att uppnå. Målbilden med de
centrala begreppen Valfrihet, Rörlighet och Miljö/Klimat beskriver viktiga områden inom vilka
kollektivtrafiken har möjlighet att påverka. Mätbara mål för kollektivtrafiken ger oss möjligheten att se att om
vi lyckas med detta. I detta program ersatt ett marknadsandelsmål det tidigare målet om fördubblat resande.
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Marknadsandelen säger mer om hur konkurrenskraftig och relevant kollektivtrafiken är för Blekinges
invånare, besökare och näringsliv

3 Syfte
I bakgrundsbeskrivningen redovisas de juridiska kraven på att varje regions kollektivtrafikmyndighet ska ta
fram ett trafikförsörjningsprogram. Beslut om kollektivtrafiken ska ske öppet med inflytande från berörda
samhällsgrupper. Kollektivtrafiken ska formas som en viktig del av samhället i stort. Programmet ska vara ett
verktyg för att tillsätta resurser och prioritera åtgärder i och för kollektivtrafiken med fokus på Blekinges
utveckling i linje med Blekinges regionala utvecklingsstrategi.
Programmet är en politisk plattform med bred förankring för utvecklingen av kollektivtrafiken inom länet
och från/till angränsande län. Mål och riktlinjer utgår från en målbild som grundas på politiskt beslutade
strategiska dokument som redovisades i bakgrundsbeskrivningen samt på samtal och samråd under
framtagningen av dokumentet. Programmet ska resultera i konkreta mål för programperioden 2020 – 2023
samt långsiktigare mål och en vision för år 2050.
Programmet ska vara en grund för det operativa arbetet med kollektivtrafiken som löpande beslutas i
trafiknämnden. Programmet ska också ge riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala
som på det statliga vägnätet. Ambitionen är att dokumentet ska vara ett värdefullt underlag vid kommunernas
beslut om infrastrukturåtgärder samt vara styrande för prioriteringen av åtgärder på statliga vägar och
järnvägar i länstransportplanen.
Trafikförsörjningsprogrammet ska ge en tydlig bild av hur den politiska ledningen vill att kollektivtrafiken ska
utvecklas i Blekinge och ge värdefulla riktlinjer för vad som behöver göras för att nå dit.

4 Attraktiva Blekinge
Den regionala utvecklingsstrategin för
Blekinge 2014 – 2020, Attraktiva
Blekinge, kopplar ihop den kommunala
nivån med den nationella i det politiska
systemet (se bilden intill). Vad behöver vi
göra på regional nivå i länet för att nå
uppsatta mål.
Strategin uppdaterades 2018 där en
förändring är att Agenda 2030 nu tar
plats högst upp i beslutspyramiden. I
samma bild är de kommunala planerna
grunden och samtidigt de handlingar som
ska ge verkstad ute i kommunerna
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4.1 Insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin
Vägen till Attraktiva Blekinge delas in i fyra insatsområden och i det följande beskrivs hur kollektivtrafiken
kommer in i vart och ett av dessa.

4.1.1 Bilden av attraktiva Blekinge
Insatsområdet handlar om att göra Blekinge synligt och förknippat med Blekinges styrkor kust och skärgård,
kreativitet och innovationsförmåga samt strategiskt läge. Region Blekinge vill att fler vill flytta hit, etablera sitt
företag här eller besöka oss. Inom detta område är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att exempelvis dra
nytta av vårt strategiska läge nära Europa med bra förbindelser med omvärlden. Ett kollektivtrafiksystem som
bidrar till en bra livskvalitet kan vara en viktig pusselbit när någon står inför valet att flytta hit eller väljer att
stanna kvar i Blekinge. Skärgården är ett skyltfönster där båttrafiken ger den bästa upplevelsen.

4.1.2 Livskvalitet
I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever
känslan av att leva ett gott liv. En attraktiv och skiftande fysisk miljö på en liten yta ger korta avstånd mellan
önskat boende och arbetsplatsen, skolan eller fritidsaktiviteten. I livskvaliteten ingår förutom den fysiska
miljön även den sociala som förbättras med stimulerande arbetsuppgifter och en rik fritid. Kollektivtrafiken är
en viktig del i att klara livspusslet och erbjuda rörlighet även för de som inte kan eller har valt att inte köra bil.
Idrott och kultur kräver förbindelser även på kvällar och helger och arbetstillfällen främjas av att kunna
erbjuda entreprenörer en bra miljö för både företaget och de anställda med bra förbindelser i hela regionen.
Förutom pågående anpassning till behov hos personer med funktionsnedsättning behöver kollektivtrafiken
attrahera de unga för att bidra till att de stannar i Blekinge. Den demografiska utvecklingen innebär också att
andelen äldre Blekingebor ökar. Miljön och klimatförändringar påverkar livskvaliteten och här finns stor
förbättringspotential i trafiken där kollektivtrafiken kan ge energieffektivare och miljövänligare resor.

4.1.3 Arbetsliv
Möjligheter till studier, jobb och bostad avgör var unga väljer att etablera sig vilket i sin tur skapar goda
förutsättningar för företag att utvecklas i Blekinge. Arbetsmarknaden tar inte hänsyn till kommun- och
länsgränser. Det blir allt vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan. Med god kollektivtrafik knyts
kommuner och regioner samman och Blekinge blir en del av en större studie- och arbetsmarknadsregion i
södra Sverige. Företagen vill ha närhet till storstadsområden och andra delar av omvärlden samtidigt som man
vill erbjuda anställda goda möjligheter att pendla och utföra sina fritidsresor. För att kompetent arbetskraft
ska kunna lockas till Blekinge krävs även närhet mellan städer i Blekinge och närhet till fritidsaktiviteter för att
familjelivet ska fungera. Kollektivtrafiken har här goda förutsättningar genom att boende och verksamheter
finns på en liten yta.

4.1.4 Tillgänglighet
Inom kollektivtrafiken generellt har ordet tillgänglighet betydelsen av anpassning till behov hos personer med
funktionsnedsättning vilket är en viktig funktion. I utvecklingsstrategin behandlas också den bredare frågan
om hur lätt eller svårt det är att nå bostäder, arbetsplatser och andra målpunkter i och utanför Blekinge. Att
tillgängligheten, eller möjligheterna att förflytta sig och transportera varor och gods, har fått ett eget
insatsområde bekräftar betydelsen för Blekinge av att minska avståndens negativa inverkan på människors
vardag. Infrastruktur och bra kommunikationer är nödvändigt för god tillväxt och en utvecklande
arbetsmarknad. Ju enklare det är att röra sig inom Blekinge och till omvärlden desto mer ökar värdet av att bo
och verka i länet. Här återkommer arbete, utbildning och fritid som de stora delarna som människor dagligen
ska fördela sin tid på. Förutom de olika färdsätten tas infrastrukturen upp som en viktig faktor för att göra
resan snabbare och bekvämare. Det är viktigt att resurser fördelas så att gång, cykel och kollektivtrafik
gemensamt kan erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till bilen i linje med befintliga politiska
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ställningstaganden. En konkurrensfaktor är också hur restiden kan användas och här får kollektivtrafiken
hjälp av digitaliseringsutvecklingen. WiFi och infotainmentsystem i bussarna ger större möjlighet att använda
tiden som resan kostar oavsett färdmedel.

4.2 Hållbar regional utveckling
Världens ledare har i FN förbundit sig till 17 globala mål fram till 2030, en överenskommelse som har fått
namnet Agenda 2030. Målen handlar om miljö, fattigdom, fred och rättvisa men de som berör
kollektivtrafiken mest är Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och jämlikhet, Hållbara städer och inte minst
Bekämpa klimatförändringarna och att utveckla hållbara städer. Målen är framtagna globalt inom FN men är
ju centrala även i strävan mot det attraktiva Blekinge. Inom flera områden är läget akut och gällande
klimatförändringar krävs nu omedelbara åtgärder. Detta har redan fått effekter genom att Trafikverket ska
prioritera resor med kollektivtrafik och cykel samtidigt som ekonomiska styrmedel har införts vid köp av bil.
Många av de styrmedel som finns för att man ska välja rätt färdmedel finns dock på lokal nivå varför Region
Blekinge och länets kommuner har ett stort ansvar att bidra till en hållbar regional utveckling.

4.2.1 Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Med början 2019 är Region Blekinge både ansvarig för sjukvården i länet, vår regionala infrastruktur och
länets kollektivtrafik. Det finns mycket forskning som stödjer tesen att vårt sätt att förflytta oss påverkar vår
hälsa genom hur mycket vi rör på oss. Om man går, cyklar eller har kollektivtrafik som sina huvudsakliga
färdsätt får man mer motion vilket gynnar flera funktioner i kroppen och därmed den allmänna hälsan. Vi vet
också att bilens dominans 2019 ger upphov till mycket partiklar i den luft vi andas, framförallt i städerna.
Sammantaget ger alltså den pågående överflyttningen från bilresor till mer miljövänliga och energieffektiva
färdsätt effekter som på sikt ger både bättre hälsa hos oss i Blekinge vilket ger besparingar i vården.
Utvecklingen går dock långsamt och mycket kan göras i fysisk planering och satsningar på konkurrenskraftig
kollektivtrafik för att erbjuda bättre alternativ till de som väljer bilen.

4.2.2 Mål 4, 5 och 10: God utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet
Under 2018 avslutades projektet Jämställd regional tillväxt inom Region Blekinge som förstärkte tidigare
kunskap om att ett jämställt samhälle fungerar bättre. Jämlikhet handlar inte bara om skillnader beroende på
kön utan skillnader inom en rad områden som alla ger oss olika förutsättningar i samhället. Här kommer
faktorer som ålder, funktionsvariationer, sexuell läggning, språk och utländsk bakgrund in. Vi har skyldighet
att ta hänsyn till såväl jämställdhet som jämlikhet i planeringen och utförandet av kollektivtrafiken samt i den
utbildning som Blekingetrafiken arrangerar för våra entreprenörer och medarbetare. Ett exempel är att
trygghet, generellt sett, är viktigare för kvinnor än män varför rätt belysning t.ex. kan vara avgörande för om
man använder kollektivtrafiken eller inte. Ett annat exempel är att vi har rätt nivå av tillgänglighetsanpassning
för att personer med funktionsnedsättning ska känna sig välkomna. Kollektivtrafiken har en viktig funktion
som balansvikt mot den fördel man ofta har som bilinnehavare. Detta gäller även för unga och gamla som vill
utbilda sig där man inte ska vara utestängd bara för att man inte äger en bil. Elever vid BTH, våra
gymnasieskolor, folkhögskolorna och yrkesskolorna har sedan många år en väl anpassad kollektivtrafik som
ger förutsättningar för en god kompetensutveckling i Blekinge. Det är viktigt att personer som inte har
möjlighet att köra bil eller de som väljer en vardag utan bil också har bra möjlighet att delta i samhället.

4.2.3 Mål 11: Hållbara städer och samhällen
I Blekinge bor en stor del av våra invånare utanför tät bebyggelse där vi jobbar med att ge bästa möjliga
service med kollektivtrafik. Men det är hur vi planerar våra samhällen och städer som till stora delar påverkar
hur vi väljer att färdas. Region Blekinge vill, i enlighet med Sveriges åtaganden genom Parisavtalet, driva på
utvecklingen mot hållbarhet där trafiken 2019 har stora brister. Vi ser allt fler städer i Europa där gröna ytor
och gågator ersätter parkerade bilar och därmed gör staden mer lockande att besöka. Det viktigaste verktyget
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är den fysiska planeringen där man väljer det färdsätt som fungerar bäst. Region Blekinge vill att cykel och
kollektivtrafik ska få mer plats och komma snabbare fram för att erbjuda snabba och trygga sätt att resa utan
bil. Detta ger en trevligare och tystare stadskärna med bättre service och renare luft. För att nå dit krävs
många åtgärder där ett exempel är pendelparkering nära kollektivtrafiken som ger tidseffektiva lösningar utan
att ta med bilen till staden. Andra åtgärder är prioritering i trafikplaneringen för att minska restiden i
kollektivtrafiken.
Samhällets hållbarhet präglas också av säkerhet och trygghet på lång sikt. Begrepp på detta område är
katastrofberedskap och kontinuitetsplanering. Kollektivtrafikens samlade resurser med såväl geografisk
kunskap och planeringsförmåga som kapacitet i form av personal och fordon är viktiga vid såväl civila
samhällskriser och större olyckor som vid militära händelser. Då en krissituation uppstår och samhället är i
behov av kollektivtrafikens resurser ska en prioritering göras utifrån det aktuella läget och den ordinarie
kollektivtrafiken kan komma att påverkas. Region Blekinge ska samarbeta med ansvariga myndigheter med
ambition att bidra till länets säkerhetssystem samt tillse att tillräcklig medvetenhet finns hos medarbetare och
kontrakterade trafikutövare.

4.2.4 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 i Agenda 2030 är mycket tydligt. Vi måste vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och deras konsekvenser. När det gäller miljö och klimat finns goda förutsättningar för
förändringar. Bussar och tåg i Blekinge drivs med förnybara bränslen vilket ger bra möjligheter för invånarna
att minska sin klimatbelastning genom att ändra sina resvanor. För att ge fler den möjligheten behöver dock
utbudet av kollektivtrafik öka för att bli ett ännu bättre alternativ till bilen. Överflyttning av resor från bil till
kollektivtrafik ger såväl minskad energianvändning som större andel av klimatvänliga transporter. En viktig
fråga för Region Blekinge är drivmedel i våra framtida fordon. HVO är en produkt som snabbt blir en
bristvara när kraven på inblandning i konventionell diesel skärps. Inför kommande busstrafikupphandling,
som planeras inom programperioden, måste därför förberedelser och eventuella budgetanpassningar göras för
ny fordonsteknik.

4.3 Blekinge och kollektivtrafiken vision 2050
Framtidsbilden för Blekinge hämtar vi från de dialoger vi har haft med olika grupper i Blekinge samt med den
politiska ledningen i så väl våra kommuner som i Region Blekinge. Den uppdaterade regionala
utvecklingsstrategin är också en inspirationskälla.
En röd tråd i alla forum är att vi ser en framtid där vi är mindre beroende av bilen då vår energieffektiva,
utrymmesbesparande och miljösmarta kollektivtrafik har en större plats i samhället och i vårt vardagsliv. Den
större marknadsandelen för cykel och kollektivtrafik är resultatet av en långsiktig gemensam planering där
kommunala och regionala planerare inom olika områden har samarbetat. Bilen kommer att vara viktig för
många av oss men vi känner oss inte heller handikappade utan den. Detta ställer krav på service som
kompletterar det vardagliga resandet där den konventionella linjelagda bussen eller tåget fungerar. Elcykeln,
hyrbilen, den delägda bilen, samåkningstjänsten eller det efterfrågestyrda förarlösa fordonet ger den service vi
behöver då resbehovet är svagt och underlaget för konkurrenskraftig busstrafik är för litet. Denna trygghet
gör att unga som inte har körkort, äldre som har valt bort bilen, personen med en funktionsnedsättning eller
alla som har valt bort bilen av ekonomiska skäl känner delaktighet i samhället och kan bidra till regionens
ekonomi. Kollektivtrafiken bidrar till ett jämställt och jämlikt Blekinge genom att ge resmöjligheter och
därmed delaktighet i samhället även om man inte kan köra bil eller har valt att inte äga en bil.
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Restiden till Malmö på mellan 1 och 2 timmar, beroende på var man bor i länet, eller ytterligare en timme till
Stockholm har flyttat Blekinge närmare stora utvecklingscentra i Sverige. Snabbtågen tar oss dit eller vidare
till Hamburg om så önskas. Även rörligheten mellan våra tre residensstäder i sydost har ökat med snabbare
och mer komfortabel tågtrafik. Tillsammans med en restid på 15 minuter mellan länets kommunhuvudorter
längs kusten, med bra anslutning till Olofström, kan vi nu erbjuda attraktivt boende i Blekinge med en
betydligt större arbetsmarknad bara ett par klick bort i Blekingetrafikens utvecklade app. Appen fungerar lika
bra här hemma som på semesterresan i Norrland eller när resan till Gdansk ska beställas. Efterfrågan på
semesterresor med tåg har gett ett sammanlänkat tågsystem i Europa med gemensamt biljettsystem vilket har
gett större möjlighet att ersätta flygresan till solen med ett klimatsmart alternativ.
De besöksvänliga stadskärnorna och de förbättrade kommunikationerna har gynnat Blekinges turism där ren
luft, attraktiva stadskärnor och natursköna miljöer lockar besökare från kontinenten. Skärgården är nu ännu
mer tillgänglig med utökad båttrafik där eldriften har gjort intåg och angöringsplatserna på öarna har öppnats
upp för funktionsnedsatta genom tillgänglighetsåtgärder. Hela Blekinge är nu en del av sydsveriges
cykelledsnät som lockar besökare från när och fjärran. Kombinationen cykel/skärgårdsbåt ger unika
förutsättningar för naturturism vilket har gett underlag för ett större utbud av övernattning i Blekinge. På
utvalda sträckor är det också möjligt att ta med cykeln på bussen såväl för turister som i det vardagliga
resandet.
Blekinges demografiska fördelning går nu åt rätt håll då ungdomar i större utsträckning stannar kvar då ett
eftertraktat boende har lockat hit företag. En större andel flyttar också hit för att bilda familj i en naturnära
miljö med bra kommunikationer regionalt och till kontinenten. Blekinge är fortfarande Sveriges trädgård men
också en betydligt mer attraktiv arbetsmarknadsregion. Moderniseringen av våra stadskärnor erbjuder fler
uteserveringar och grönytor med låg bullernivå och ren luft då en stor del av bilar och parkeringsplatser i
centrum har ersatts av cyklister och eldriven kollektivtrafik. Denna förändring har gjorts möjlig genom
utbyggnad av noggrant placerade noder där bilen eller cykeln kan parkeras säkert för byte till snabb och
frekvent kollektivtrafik.
2050 har Blekinge etablerat sig som porten till Skandinavien för turisten från centrala och östra Europa där
tågtrafiken har utvecklats såväl söderut från Gdynia som österut från Klaipeda. På motsvarande sätt har
satsningar på järnvägen i Sverige lett till utvecklad tågtrafik från Blekinge mot övriga Sverige och Norge. Vi
har därmed nära såväl till kontinenten som till storstäderna i Sverige. Vårt kompakta län med allt från
skogslandskapet till den idylliska skärgården där städerna ligger inom bekvämt avstånd är nu det attraktiva
Blekinge där man vill bo, verka och komma på besök.
(Bilden grundas på tidigare redovisade strategiska dokument och samråd med såväl interna grupper i Region
Blekinge som andra delar av Blekinge och våra grannlän)
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5 Nuläge och kollektivtrafikens utmaningar
5.1 Kollektivtrafiken i Blekinge
Kollektivtrafiken i Blekinge består av upphandlad kollektivtrafik, under varumärket Blekingetrafiken, och en
mycket liten del kommersiell kollektivtrafik.
Den upphandlade kollektivtrafiken består av tåg, bussar och båtar och särskild kollektivtrafik. Särskild
kollektivtrafik är färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik. Blekingetrafiken planerar också skolskjutstrafik åt
Karlshamns kommun. Den kommersiella trafiken är flygbusstrafik mellan Karlskrona och Ronneby Airport.
Kollektivtrafiken fungerar på flera olika plan. Stommen i trafiken är Öresundstågstrafiken som binder
samman länet med Skåne och Köpenhamn. Kastrup och Hässleholm är viktiga målpunkter för tågtrafiken
som utgör bytesmöjlighet till flyg och tåg. Utöver Öresundstågen finns Pågatåg i länets västra del som ett
komplement till Öresundstågen och tillhandahåller arbets- och studiependlingsmöjlighet. Krösatågen
förbinder Karlskrona med Emmaboda och är anpassade för byte till Öresundståg mot
Växjö/Göteborg/Stockholm.
Tågen kopplar ihop fyra av fem kommuner i länet. Olofström har bussanslutning till tåget via Bromölla för
resor mot Skåne och via Kustbuss för resor mot Karlshamn/Ronneby/Karlskrona. Till tågen finns
kompletterande busstrafik med Kust-bussar. Kustbussarna är dubbeldäckarbussar med hög komfort och få
stopp. Kustbussarna förbinder utöver Olofström-Karlshamn-Ronneby- Karlskrona också Ronneby-TingsrydVäxjö samt Kalmar-Karlskrona. Planerad byggstart av Sydostlänken mellan Älmhult och Sandbäck är 2028
där persontrafik ska utredas under programperioden.
Nästa kollektivtrafiksystem är regionbussar, som går mellan två kommuner, och landsbygdsbussar. De har
täta uppehåll och har en tydlig funktion för arbets- och studiependlare från mindre tätorter. Störst är utbudet
på vardagar för att under helger ha ett begränsat eller inget utbud. Vid dessa tillfällen då linjelagd busstrafik
saknas finns det ändå möjlighet att åka via öppen närtrafik. Öppen närtrafik är kollektivtrafik som finns för de
som bor där det saknas annan kollektivtrafik eller där utbudet är mycket lågt. Ett sätt att mäta möjligheterna
att åka med kollektivtrafiken på landsbygden är att titta på pendlingsbarheten där det nu finns en definition
som i princip innebär att man kan pendla till skola och arbete. Vi vill jobba med att en större andel av de
boende i Blekinge ska ha möjlighet att pendla utan bil vilket vi återkommer till i behovsanalysen i kap 7.
Det största systemet räknat i resor är stadsbussarna som finns i fyra av fem kommuner. Olofström saknar
stadsbusslinje men har istället tät busstrafik med regionbussar. Stadsbusstrafiken kopplar samman förorter
med stadskärnan samt tillhandahåller trafik mellan stadsdelar. Stadsbussarna kan gå både i stadszon och
landsbygdszon.
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Resandet har utvecklats stark. Under 2016 till 2018 har resandet ökat mer än 1 miljon nya resor. Mest har
resandet ökat i Karlskrona stadstrafik men hela länet har haft en stark utveckling. Karlshamn, Olofström och
Sölvesborg har ökat sin andel kollektiva resor i Blekinge.

5.2 Tåg, buss, båt och serviceresor
Kollektivtrafiken i Blekinge bedrivs med flera olika färdmedel, tåg, buss, båt och med bil. Tillsammans täcker
kollektivtrafiken en stor del av de behov som finns för vardagliga resor i länet, men inte för alla.
Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg för att prioritera, styra och utveckla delar i kollektivtrafiken
utifrån politiska mål och riktlinjer. För att kunna styra verksamheten behövs en nulägesbild och en riktning i
vilken verksamheten ska utvecklas. Men också en beskrivning av vad som genomförts.

5.2.1 En kollektivtrafik med ökat resande ger utmaningar
Det har genomförts satsningar i kollektivtrafiken inom en rad områden och resandet har ökat. Några av de
större satsningarna är stadstrafiken i Karlskrona (2016), utvecklad kollektivtrafik Sölvesborg till Listerlandet
(2017), stadstrafik-satsningar i Karlshamn (2018) och förbättrad stadstrafik i Ronneby (2018) samt satsningar
på skärgårdstrafik med bland annat båtpendel (2015 och 2018) och Hop on Hop off (2018). Samt en rad
andra förbättringar i länet både i båttrafiken och busstrafiken. Det har startats Pågatågslinje mellan
Karlshamn och Kristianstad (dec 2014) och Krösatågstrafik till Emmaboda (2013). Nya biljetter där
sommarkort (2016-2018) och sommarlovskort (2018) starkt bidragit till ett ökat resande.
Tågtrafiken har inte resandemässigt utvecklats som busstrafiken och under några år har till och med resandet
med tåg minskat. Det finns stora utmaningar för att få tågtrafiken att fungera bättre och i många fall saknas
verktyg som Region Blekinge råder över.
Diagram över resandeutvecklingen i olika trafikslag finns i bilaga 8

5.2.2 Utmaningar på landsbygden
På landsbygden står resandeutvecklingen still. Ett litet resandeunderlag ger små möjligheter till högt resande
vilket ofta ger turer med låg beläggning. De turerna som ingen åker får låg kostnadstäckning och tas bort.
Utbudet blir då ännu sämre med resultatet att allt färre åker. Till sist är det ofta bara några enstaka turer kvar
för att klara resor till gymnasieskolan. Vi vill undvika den här negativa spiralen och ser nu på nya lösningar.
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5.2.3 Skärgårdstrafiken
Blekinges skärgård är kärnan i vårt erbjudande till besökare från andra delar av Sverige och resten av världen.
I samtalen med kommunerna och olika resenärsgrupper har skärgårdstrafiken en huvudroll och satsningarna
under bl.a. 2018, när trafiken utökades, togs emot mycket positivt. Trafiken upphandlas av Blekingetrafiken
och ger då möjlighet till en bra information om trafiken och man kan se kombinationsmöjligheter med tågoch busstrafik i länet.

5.2.4 Serviceresor
Serviceresor är Blekinges anropsstyrda kollektivtrafik; färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik.
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Den allmänna kollektivtrafiken ska så långt som möjligt anpassas så att den kan användas av så många som
möjligt. Det finns ändå personer som av olika skäl inte kan åka med tåg eller buss. För dessa finns färdtjänst
som är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. Region Blekinge är myndighet som beviljar färdtjänst- och
riksfärdtjänsttillstånd. Antal tillstånd till färdtjänst 181231 var 5 200. Cirka 70% av dessa är aktiva resenärer
och antalet resor 2018 var 83 000. Egenavgiften som betalas av resenären är något högre än den allmänna
kollektivtrafikens zonbaserade biljettpris inom Blekinge och betalas kontant eller med Swish.
För resor utanför färdtjänstområdet finns riksfärdtjänst och där tar nationella regler vid. Priset för
riksfärdtjänst är bestämt i en förordning från 1997 och grundas på priset för resa med tåg andra klass vid
denna tidpunkt, med ungdomsrabatt upp till 25 år. Egenavgiftens storlek avgörs av resans längd oavsett
färdmedel.
Sjukresor
Resor till vården benämns sjukresor och subventioneras av Region Blekinge. Personer som inte kan ta sig till
vården med allmänna kommunikationer, men som inte är så sjuka att ambulans krävs, har möjlighet att få
sjukresa med bil inom ramen för serviceresor. Dessa resor utförs av Blekingetrafiken. Region Blekinge
fastställer regelverk och taxor för trafiken. Antal resor 2018 var 88 000.
Öppen närtrafik
Öppen närtrafik skiljer sig från övriga serviceresor genom att den ingår i den allmänna kollektivtrafiken.
Denna behovsstyrda trafik, som samplaneras med andra serviceresor, täcker ett behov av kollektivtrafik på
landsbygd där allmänna kommunikationer saknas eller har få avgångar. Resor kan göras alla dagar mellan
08.00-18.00 och kostnaden motsvarande den allmänna kollektivtrafikens zonbaserade biljettpris. Antal resor
2018 var 9 500.

5.3 Kombinerad Mobilitet – komplement till vanlig kollektivtrafik
Platser där en tidtabellslagd buss inte är möjlig kan kombinerad mobilitet var en lösning.
Kombinerad mobilitet innebär flera olika lösningar där utvecklingen i teknik där appar ger tillgång till elcyklar,
elscooter, samåkning, bilpooler, skolbussar och anropsstyrd trafik som en kombinerad lösning.
Det kommer i framtiden bli viktigare att erbjuda andra lösningar än tidtabeller och fasta tidpunkter när du kan
resa. Kollektivtrafiken behöver ha utrymme för att fånga upp nya kunder för att ge alternativ till bilresan.
Forskningsrapporter har ett entydigt budskap – vi kan inte fortsätta att köra bil i den omfattning som vi gör
2019. Vi behöver ändra vårt beteende för att dämpa klimateffekterna. Vi behöver minska
energiförbrukningen för våra resor och minska mängden växthusgaser och skapa ett mer jämlikt
transportsystem där de som reser kollektivt och cyklar värderas lika högt som de som kör bil. Kanske kan vi
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hitta bättre kombinationer där man cyklar en del av resan och kollektivtrafiken under den längre delen eller i
vissa fall tar med cykeln på tåget eller bussen.

5.4 Fler behöver resa med kollektivtrafiken
Att resa med kollektivtrafik innebär en gemensam nytta i samhället. Effektivare användning av vår
infrastruktur, effektivare energianvändning, en stor motor är effektivare än många små. Men att åka kollektivt
är ett individuellt ställningstagande. Det är enkelt att se att om fler valde att resa kollektivt så hade utbudet
kunnat öka, vägarna lättare anpassats för kollektivtrafiken och restiderna förkortats. Men så länge det
individuella ställningstagandet innebär att ge avkall på något som inte är absolut nödvändigt så kommer
utvecklingen ske långsamt. Det behövs därför en mix av styrmedel, positiva och negativa för att få fler att
välja bussen, tåget eller båten. Det måste löna sig att resa kollektivt, komma före i bilkön, komma närmre sin
målpunkt i förhållande till de som åker bil och parkerar.

5.4.1 Viktigt att våga prioritera åtgärder som gynnar kollektivtrafiken
Genom att prioritera i trafiken och låta de som reser tillsammans få fördelar framför de som reser ensamma
kommer förflyttningen av bilresenärer till kollektivtrafiken att öka. Flertalet undersökningar visar att
människor gillar att vara där andra människor är. Det gör att bilfria delar i staden är mer populära att vistas i
än där bilarna delar utrymmet med människor. Vill vi ha mer attraktiva städer i Blekinge så behöver städerna
utifrån sina respektive förutsättningar arbeta med att få fler att resa kollektivt, gå och cykla så att det inte
behöver finnas parkeringsplatser i samma utsträckning. Forskning visar:
•
•
•
•

Att människor som reser kollektivt vill ha max 300 meter till sin målpunkt i centrum från hållplats.
Att människor som kör bil kan tänka sig att gå 500 meter från parkering till sin målpunkt i centrum.
Att människor som handlar sällanvaror kan betala en hög parkeringsavgift om de slipper leta
parkering.
Att arbetspendlare med bil är mycket priskänsliga till parkering.

För att arbeta mer aktivt mot de globala målen för en hållbar utveckling behöver beslut om prioriteringarna
fattas snabbare och vara effektivare. För vissa finns inget bra alternativ till bilen men för de som har bytt till
buss, tåg eller båt har det inte vara en stor uppoffring. Kollektivtrafiken blir allt bättre och mer
konkurrenskraftig men hur kan utvecklingen gå snabbare? Bilen är fortfarande den norm som vi planerar
efter vilket gör att parkeringsplatserna oftast ligger närmst målpunkterna. Det är bara att utgå från sig själv,
var ligger min arbetsplats hur nära kommer
jag dörren om jag kör bil jämfört med om jag
åker kollektivt? Hur nära affären kommer jag
om jag åker bil respektive åker kollektivt? Hur
nära ligger hållplatsen mina fritidsintressen
och hur nära kommer jag om jag väljer bilen.
I de allra flesta fall så vinner bilen. Det är så
den individuella nyttan i stor utsträckning har
format samhället. Kollektivtrafiken tar dock
marknadsandelar då fler blir miljömedvetna
och ser att tiden kan användas effektivt men
det behövs mer för att nå huvuddelen av
bilisterna.
Det tar ju oftast längre tid med
Hur vill vi att städerna ska se ut? Vill vi få ett minskat
bussen och inte ens tåget än snabbare än bilen
bilberoende så måste vi prioritera gång, cykel och
i Blekinge.
kollektivtrafik. Bilen behöver finnas som alternativ men
inte vara normen.
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Genom att förbättra kollektivtrafiken, lyssna på kunderna och arbeta med de brister som finns i
infrastrukturen så går det att driva på en resandeutveckling. Fyll på med kapacitet när bussarna blir fulla så att
det finns plats att växa. Då blir det en positiv spiral med resandeutveckling. Men för att verkligen få resandet
att utvecklas snabbt behövs det styrmedel som verkar för att få fler att resa kollektivt. Prioritet i
infrastrukturen och en parkeringspolicy som främjar miljövänliga färdsätt är två exempel på åtgärder som
flyttar över bilåkare till kollektivtrafiken. Fler pendlarparkeringar i våra förorter eller i stråk med god
kollektivtrafik gör att man kan kombinera sin resa med cykel, buss, båt och tåg. För att ge några sådana
exempel så är Jämshög, Mjällby, Mörrum, Svängsta, Listerby, Nättraby, Rödeby och Jämjö orter där nya och
utvecklade pendlarparkeringar kan bidra till ett ökat kollektivt resande.
Vi har under senare år sett en positiv utveckling med större fordonsfria ytor i städerna och behöver fortsätta
ta strategiska beslut för en hållbar utveckling. Vi behöver skapa förutsättningar för fler att välja de färdmedel
som bidrar till bättre användning av ytor, bättre luft och en allmänt trevligare stadsmiljö.

5.4.2 Viktigt att premiera den hållbara resan
Den som väljer att gå, cykla eller åker med kollektivtrafiken gör en insats i arbetet mot ett hållbart samhälle
men blir inte alltid belönad för det. För att ge några exempel så fräser man ner sensorer i asfalten som känner
av om en bil närmar sig ett trafikljus. Är det ingen annan trafik så kommer stoppljuset att slå om till grönt.
Cyklar du få du cykla ändra fram till stoppljuset, där trycka på en knapp för att sedan vänta. Som cyklist har
du inte samma prioritet i trafiksystemet som den som kör bil. Inte heller har du samma gena körväg som
bilarna. Enbart på ett fåtal platser har cykeln kortare körväg än bilen. För kollektivtrafiken är
förutsättningarna ofta liknande. Där bilföraren kan välja de snabbaste vägarna behöver bussen köra där
människorna finns. Och där människorna finns vill man ha låga hastigheter och då byggs det farthinder. Det
blir jämfört med bilen en obekvämare och längre resa. Inte sällan är vägarna där bussen kör fulla med tvära
kurvor.
I valet mellan buss och bil har bilen oftast prioritet. Exempel där de energieffektiva färdsätten prioriteras
behöver bli fler för att vi ska locka fler att cykla och åka med kollektivtrafiken. En positiv utveckling är
utbyggnad av cykelvägar för snabbare och säkrare färd med den traditionella cykeln eller elcykeln. Här är det
dock viktigt att utvecklingen inte blir ytterligare ett hinder för kollektivtrafiken med tidsödande
cykelöverfarter och cykelvägar som är i konflikt med gående till och från bussen.

5.5 Infrastruktur och stadsplanering
5.5.1 Samordnad regional planering ger resultat
För att kollektivtrafiken ska fungera på ett effektivt sätt krävs bra infrastruktur. Det är i den fysiska
samhällsplaneringen som förutsättningarna för kollektivtrafiken skapas, då bland annat bebyggelsestruktur
och gaturummets användning bestäms. Detta ställer krav på lokala, regionala och statliga aktörer inom
kollektivtrafik- och bebyggelseplanering att få till en fungerande samordning. Forskning inom området har
identifierat samordningen mellan nyckelaktörerna som en avgörande fråga för att lyckas med
kollektivtrafikens utveckling lokalt och regionalt. Åtgärderna varierar mycket från byggande av nya terminaler
och järnvägsupprustningar till mindre anpassningar av hållplatser för högre komfort när man ska stiga på
bussen. Alla åtgärder är viktiga för att tillgängligheten till kollektivtrafiken och framkomligheten för
densamma ska främja dess konkurrenskraft. Cykeln och bilen är komplement till kollektivtrafiken vilket ställer
krav på parkeringsmöjligheter och förbindelser mellan kollektivtrafikanläggningen och närliggande cykel- och
bilvägar. Det ska vara lätt att byta till kollektivtrafiken då denna inte kan trafikera alla bostäder.
Infrastrukturen lägger grunden för kollektivtrafikens möjligheter att kunna erbjuda bra alternativ för alla.
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5.5.2 Planering av större åtgärder
Större investeringar i infrastrukturen för kollektivtrafiken berör ofta länets järnvägar som är stommen i
kollektivtrafiksystemet och ger möjligheter till kapacitetsstarka och miljövänliga transporter även för
industrin. Dessa åtgärder prioriteras därför högt i Region Blekinge.
Sweco färdigställde för Region Blekinges räkning under våren 2019 en utredning för tågtrafiken där
Kustbanan, Kust-till-Kust-banan och Sydostlänken ingick. Här finns flera perspektiv för att med tågtrafikens
hjälp stödja Blekinges utveckling.
•

•

•

Mot Kalmar och Växjö vill vi ha snabbare tågtrafik, gärna med förbindelser till Växjö utan byte i
pendlingstid. Vilken roll får förbindelsen via Alvesta till Göteborg och Stockholm i framtiden? En
fördjupad åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan startas av Trafikverket under 2019
På Blekinge Kustbana har vi mål om 2 timmars restid mellan Karlskrona och Malmö vilket är möjligt
med kraftiga infrastrukturåtgärder. Detta skulle också innebära 15 minuters restid mellan
Kuststäderna och då ge nya möjligheter till boende i Blekinge och pendling till orter på längre
avstånd. Ett nytt mötesspår i Kallinge som ligger i nuvarande nationell plan 2018-2029 ökar
robustheten i systemet och vid behov möjligheterna till fler avgångar. Sammantaget ger dessa
åtgärder en större arbetsmarknadsregion vilket ger nya utvecklingsmöjligheter för Blekinge. I
Trafikverkets planering inför ny planperiod 2022 ligger en åtgärdsvalsstudie del 2 vilken är viktig för
statliga investeringar.
Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge Kustbana ligger i Trafikverkets planering med byggstart
efter 2024 för att främst stödja godstrafiken. Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg
ingår tillsammans med näringsliv och berörda kommuner i Sydostlänkenintressenterna där en uppgift
är att utreda förutsättningarna för persontrafik och vid ett positivt beslut ska ett trafikförslag tas fram
som underlag för den fortsatta planeringen.

Den nu gällande nationella planen och regional plan för 2018 - 2029 innehåller följande åtgärder som
berör kollektivtrafiken:
•
•

Sydostlänken, järnvägssträckan Olofström – Sandbäck
Kapacitetshöjande åtgärder med mötesspår i Kallinge

5.5.3 Förbifarter
Förbifarter ger mindre trafik genom samhället vilket minskar olycksriskerna, minskar bullret och kortar
restiderna för de som ska passera. För kollektivtrafiken medför förbifarten dock ett svårt val. Väljer man att
ha bussen genom samhället kortas inte restiden som för bilresan. Bilisten kan köra på den snabba vägen.
Väljer man att ha en hållplats vid förbifarten så får boende i samhället längre att gå eller cykla för att ta sig till
sin hållplats vilket kan få stor påverkan på resandet. Oavsett vilken lösning som väljs så får bilen en större
fördel än kollektivtrafiken. Den relativa konkurrenskraften för bussen blir sämre och resandet minskar.
Exempel där resandet med kollektivtrafiken har minskat är E22 Pukavik-Sölvesborg där det byggdes ny
motorväg. Ur ett regionalt perspektiv så är förbifarter bra men för kollektivtrafiken och orten som passeras så
innebär förbifarter påverkan på service. Därför behöver förbifarter kompenseras med ökad framkomlighet så
att konkurrenskraften mot bilen behålls alternativt som i Backaryd där förbifarten utrustas med hållplats,
parkering och cykelväg med belysning till samhället. Prioritering av kollektivtrafiken i utformningen av
förbifarterna är viktiga för att bussen inte får en onödigt krånglig angöring.
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5.5.4 Hållplatser och bytespunkter
Hållplatsen och stationen är det som resenären möter först i kollektivtrafiksystemet. Det första intrycket
påverkas mycket av vilken miljö man möter när resenären väntar på bussen, tåget eller båten. Resenären ska
känna sig trygg och få den service hen behöver i form av information och hjälp att på ett smidigt sätt stiga in i
sitt färdmedel. Kollektivtrafiklagen ställer också krav på system som ger resenären information om
bytespunkten och att det finns en plan för utbyggnaden av tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättningar.
Under senare år har länets stationer och större hållplatser succesivt tillgänglighetsanpassats i samarbete mellan
kommunerna och Region Blekinge. Det finns dock fortfarande brister som årligen inventeras och åtgärder
vidtas i takt med att medel blir tillgängliga. I kollektivtrafiklagen ställs krav på redovisning av ”fullt tillgängliga
bytespunkter och linjer” men det finns ingen officiell gräns för när en hållplats är ”tillgänglig”. Region
Blekinge föreslår att sätta mål om att utarbeta ett system med olika nivåer av utrustning beroende på
hållplatsens storlek enligt en modell från Kronoberg. I väntan på det används en enkel definition som utgår
från Kronobergs kategorisystem av hållplatser och terminaler.
Det innebär att en hållplats är tillgänglighetsanpassad då följande krav är uppfyllda:
•
•
•
•
•

Plattform med kantstenshöjd 16 – 17 cm.
Väderskydd med sittbänk.
Tidtabell.
Belysning i väderskydd eller allmän belysning.
Nivåfri anslutning till omgivande gång- och cykelvägnät alternativt närliggande väg eller gata.

Därutöver finns en ambition om taktila stråk och annan utrustning som underlättar för personer med
funktionsnedsättningar, vilket finns på många större hållplatser, men inte är ett absolut krav för benämningen
tillgänglig hållplats. Den efterlängtade nya lagen om rökförbud på en rad allmänna platser, som
kollektivtrafikanläggningar, från 1 juli 2019 ska Blekingetrafiken använda för att förtydliga informationen om
att rökning inte tillåts vid våra stationer och hållplatser i linje med önskemål från Astma- och
allergiföreningen. Region Blekinge vill utveckla och förfina vilken nivå av tillgänglighet som ska finnas vid
respektive hållplats genom dialog med organisationer för personer med funktionsnedsättningar.
I bilaga 1 finns en förteckning som beskriver vilka hållplatser, bytespunkter och linjer som är
tillgänglighetsanpassade enligt vår definition. De mest frekventa hållplatserna ligger på det kommunala
vägnätet varför ambitionsnivån i respektive kommun påverkar tidtabellen för åtgärder som gör Blekinges
hållplatsnät mer tillgänglighetsanpassat. I målformuleringen i kap 8 anges mål om utbyggnadstakt och då tas i
första hand hänsyn till antalet påstigande vid hållplatsen och inte en prioritering av vissa linjer.

5.5.5 Förbindelser mellan hållplats och startpunkt respektive målpunkt
Att kunna gå, cykla och även ta bilen till stationer och hållplatser på ett säkert sätt har stor betydelse för
kollektivtrafiken. Vi ser tydliga önskemål om att kunna genomföra sin anslutningsresa med cykel och
cykelställ som sätts upp fylls snabbt. Det saknas fortfarande tillräcklig service vid många hållplatser i form av
möjlighet att låsa fast cykeln och ha den väderskyddad varför Blekingetrafiken kommer fortsätta montera
cykelställ tillsammans med kommunerna. Bilparkering nära hållplatser i förorter med snabbussar och daglig
service förbättrar också möjligheterna att öka andelen resor med kollektivtrafiken. Detta påverkar i sin tur hur
vi kan planera våra städer där färre bilar ger bättre luft och ger plats för gröna ytor och olika former av
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service. Luftburna partiklar och andra föroreningar, orsakade av trafiken, påverkar våra invånares hälsa och
därmed vårdbehovet i länet. Under senare år har man på många håll i länet byggt ut gång- och cykelvägar till
större hållplatser vilket är positivt.
Bild 3. Cykelställ utgör ett viktigt komplement för att få fler
att välja kollektivt resande. Genom att kunna ta cykeln till
busshållplatsen ökar omlandet/upptagningsområdet för de
som reser med buss. Även utrustning som realtidsinformation
och hur man köper biljett stärker det kollektiva resandet.

5.5.6 Förbättrad framkomlighet
Restiden är avgörande för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Med åtgärder som underlättar
framkomligheten kan restiderna minska både för buss- och tågresenärerna. Åtgärder som kan minska
restiderna med buss är exempelvis rätt byggda hållplatser som det är lätt att komma in i och ut från, särskilda
bussfiler och signalprioritering i korsningar. Allt fler kommuner ger bussen bättre prioritet i städerna. Det är
dock långt kvar till riktigt bra framkomlighet för kollektivtrafiken varför utvecklingsarbetet måste fortsätta
och helst påskyndas vilket gäller alla åtgärder från val av hållplatsutformning, separata körbanor för
busstrafiken och prioritering i korsningar.
För tågtrafiken innebär nya mötesplatser ökad framkomlighet, säkrare tidtabellshållning och kortare restider.
Den kommande fördjupade åtgärdsvalsstudien på såväl Blekinge kustbana som Kust-till-Kust-banan ska ge
underlag för fler tidsbesparande och kapacitetshöjande åtgärder.
En ny bytespunkt, ett resecentrum vid Gullberna Karlskrona norra, skulle få stor betydelse för resandet och
möjligheten att uppnå målet om större andel kollektivtrafikresor. För ungefär 70 procent av de boende i
Karlskrona skulle restiden minska med tåg och buss i nordostlig, västlig och östlig riktning. Med det nya
stationsläget skulle målet om en restid på cirka en timme till Växjö och Kalmar kunna uppnås för dessa
resenärer. Dessutom skulle restiden med Öresundstågtrafiken minska med omkring tio minuter i båda
riktningarna. En åtgärdsvalsstudie av en ny terminal i Gullberna är framtagen i samarbete mellan trafikverket
och Karlskrona kommun, där Region Blekinge har medverkat, och förslag på utformning finns.
Framkomligheten för kollektivtrafiken är beroende av en gynnsam stadsplanering. Därför har checklistor
tagits fram där Region Blekinge och respektive kommun stämmer av att kollektivtrafikens frågor behandlas i
ett tidigt skede inför framtagande av planer och strategier.

5.5.7 Stadsmiljö och bebyggelse
Kommunernas samtliga översiktsplaner innehåller den givna regeln att bebyggelse i första hand ska planeras i
stråk för att kunna försörjas med kollektivtrafik. Nu markerar även staten att prioritering av kollektivtrafik är
viktigt genom att anslå pengar genom så kallade stadsmiljöavtal där innovativa lösningar kan belönas med
statliga bidrag. I riktlinjer till Trafikverket finns också ett tydligt budskap att gång, cykel och kollektivtrafik ska
prioriteras i den fysiska planeringen. Vid samråd med Boverket och kommunerna har frågan diskuterats och
alla anser att en minskad miljöpåverkan från trafiken och en ökad möjlighet för invånarna att använda
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kollektivtrafiken är viktig. Kollektivtrafiken får samtidigt ett ökat resandeunderlag som är grunden för
utveckling av trafiken.
Det är dock inte är ovanligt att bostadsområden byggs på platser som inte är optimala ur kollektivtrafikens
perspektiv. Detta beror ofta på att marknadskrafter där närhet till bland annat vatten väger tyngre än
möjlighet att åka buss. Kommunen har som viktigt mål att locka till sig nya invånare och då blir erbjudanden
från markexploatörer svåra att motstå även om tillgängligheten till kollektivtrafiken inte är optimal. Region
Blekinge arbetar för att öka samverkan med kommunerna för att på ett tidigt stadium diskutera
bebyggelseplaneringen i förhållande till kollektivtrafiken.

5.6 Beteendepåverkande faktorer
Hur infrastrukturen och städerna planeras fysiskt påverkar kollektivtrafikens attraktivitet men det finns andra
faktorer som påverkar valet av färdsätt. Ofta handlar dessa om ekonomiska åtgärder där bilen eller
kollektivtrafiken gynnas respektive missgynnas. I Stockholms län är kollektivtrafikens marknadsandel 57
procent mot 16 procent (13% 1015) i Blekinge. Skillnaden beror mycket på hur bilen prioriteras i
stadsplaneringen (Kollektivtrafikbarometern 2018). I Blekinge är restidsvinsten ofta stor vid bilresa och
avgifterna är låga. Tillgång till bilparkering, parkeringsavgifter, skatteregler, reseavdragsregler och
kollektivtrafikens relativa konkurrenskraft är några faktorer som påverkar valet av färdsätt och därmed
biltrafikens och kollektivtrafikens utveckling. Samtidigt är dessa verktyg för att premiera önskade färdsätt.
Parkeringsavgifter i Karlskrona i kombination med en utvecklad kollektivtrafik är ett bra exempel på hur man
kan flytta resor från bil till buss.

5.7 Uppföljning av trafiken
För utveckling av trafiken behövs en löpande uppföljning och kvalitetsutvärdering. Utöver det interna
kvalitetsarbetet som grundar sig på kundernas input och avvikelserapporteringen får vi hjälp av de nationella
mätverktygen Öppna Jämförelser som utförs av SKL och Kollektivtrafikbarometern via Svensk
kollektivtrafik. Båda gör enkätundersökningar i alla regioner och sammanställer trafikstatistik för att visa
jämförelser och därmed beskriva vilka län som har kommit längst och vilka som har störst
förbättringspotential. Här följer ett par diagram som exempel:
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Svensk kollektivtrafiks
kollektivtrafikbarometer visar här
nöjdheten med Blekingetrafiken
och övriga trafikoperatörer i
Sverige 2017.

5.7.1 Måluppfyllelse 2016 – 2019
Detta trafikförsörjningsprogram bygger mycket på mål och ambitioner i föregående program för perioden
2016 – 2019 och här redovisas dess mål kortfattat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ökad marknadsandel har uppnåtts genom ökning från 13% till 16%
Pendlingsbarhet har definierats men jämförbara mätningar har ännu inte kunnat göras.
Vattentrafiken har utökats
Fordon drivs med förnybar energi och bullerreducerade bussar används i stadstrafik.
Bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade
Vi har inte nått 90% andel tillgänglighetsanpassade större hållplatser.
Resenärsinformation om tillgänglighetsanpassning finns på Blekingetrafikens hemsida
Nöjdheten har inte ökat i Blekinge vilket bl.a. har berott på en förändrad mätmetod.
Servicetrafiken är nu ansluten till kvalitetsmätningsverktyget Anbaro
En processbeskrivning för samarbete med kommunerna har tagits fram men inte en separat
infrastrukturplan då detta täcks av länstransportplan och Trafikverkets investeringsplan för
kollektivtrafik.
En cykelstrategi har tagits fram
Kostnadstäckningen i etablerad trafik bedöms ligga på en god nivå
Prispåslag vid länsgränspassage har inte eliminerats men har reducerats
Betalningsrutiner i kollektivtrafiken bedöms bidra till bra tidhållning och korta restider

En övergripande analys ger att en stor del av målen nåddes fullt ut under perioden och övriga mål nåddes
delvis eller till en stor del. Den nya nivån används nu som utgångsläge när mål sätts för perioden 20 – 23.
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5.8 Kommersiell trafik
Under våren 2019 var fyra busslinjer anmälda som kommersiell trafik enligt kollektivtrafiklagen. Samtliga är
linjer för regional busstrafik och drivs utan avtal med Region Blekinge. Linjerna har tre olika syften vilka är
flyganslutning, anslutning till tåg i Alvesta och expressbusstrafik genom länet.
Bergkvarabuss
D2 Taxi
Merresor
Flixbuss

Karlskrona – Ronneby Airport, SAS
Karlskrona – Ronneby Airport, BRA
Bussanslutning till tåg i Alvesta. Karlskrona – Alvesta
Expressbusstrafik Kalmar via Blekinge till Malmö. Linjen trafikerar fler
målpunkter utanför Blekinge, bl.a. Köpenhamn.

Med entreprenörerna finns samarbete gällande information om trafiken genom anslag på hållplatser men inte
gällande digital information. Det finns i dagsläget inte heller någon biljettsamverkan.

5.8.1 Regler för kommersiell linjelagd busstrafik
Kollektivtrafiklagen anger regler för trafikutövare som utför kommersiell linjelagd kollektivtrafik. I princip
råder fri etableringsrätt om aktören anmäler och avanmäler trafiken inom föreskriven tid samt förmedlar
information om trafiken. Region Blekinge har en generös inställning till kommersiella aktörer som vill köra
linjelagd kollektivtrafik i Blekinge. Trafiken har ett värde för samhället, som komplement till Blekingetrafiken,
varför ledig kapacitet i hållplatser med tillhörande väderskydd upplåts utan kostnad. Vid kapacitetsbrist kan
en prioritering av vilka bussar som kan angöra vid olika tider behöva göras. Material som krävs för den
kommersiella trafiken samt arbetstid som förorsakas av trafikutövaren och innebär en kostnad för Region
Blekinge faktureras trafikutövaren.
Som förutsättning för användning av hållplatser och för att informera om trafiken på hållplatsen gäller vissa
villkor som finns beskrivna i bilaga två. Det pågår dialog med andra regioner i södra Sverige om att
standardisera regler och därmed förenkla för trafikutövaren. Under programperioden har vi ambitionen att ta
fram ett gemensamt erbjudande gällande villkor för kommersiella aktörer i södra Sverige

5.8.2 Marknadsanalys
Region Blekinge bedömer kontinuerligt marknadens, d.v.s. buss- och tågföretags, ambitioner att utföra
kommersiell regional kollektivtrafik i Blekinge. Syftet med detta är att eftersträva en kostnadseffektiv
kollektivtrafik där kommersiella lösningar är ett alternativ. Ett villkor för att överlämna ansvaret till
kommersiella aktörer och då välja att inte upphandla och skriva kontrakt är att samhällsviktiga
persontransporter bedöms kunna levereras enligt resenärens önskemål där såväl trafikutbud som prisnivå och
taxesystem vägs in. Frågan om det finns intresse att utföra kommersiell trafik ställs till trafikutövare inför
upphandlingar och inför framtagande av ett nytt trafikförsörjningsprogram för att på det sättet undersöka
marknadens intresse. Under förberedelserna av det här programmet hölls samråd med trafikföretag på
Regions Blekinges kansli i Karlskrona 13 november 2018. Se samrådsredovisning i bilaga 3. Utöver den
kommersiella trafik som utfördes vid den tidpunkten önskades inga ytterligare möjligheter från
trafikföretagens sida. Det har heller inte kommit in förfrågningar via andra forum under programperioden
utöver den kommersiella trafik som utförs när detta förslag tas fram.

5.8.3 Förutsättningar för kommersiell persontrafik i Blekinge
Sedan 2012 har kollektivtrafiklagen gett fulla rättigheter för trafikutövare att utföra linjelagd regional
kollektivtrafik i kommersiell regi och under denna tid har det också funnits ett uppdrag för den regionala
kollektivtrafikmyndigheten att verka för en tillfredsställande taxitrafik. Under den senaste programperioden
har visst intresse för regional trafik med speciella syften visats och det är, när detta dokument skrivs, fyra
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linjer som trafikeras kommersiellt i Blekinge. När det gäller den subventionerade lokala och regionala trafiken
är dock bilden som trafikutövarna ger att de inte ser några möjligheter att bedriva kommersiell trafik i
konkurrens med upphandlad trafik då det finns krav från samhället att hålla relativt låga biljettpriser. Det
begränsade antalet anmälningar och förfrågningar om att få köra kommersiell trafik förstärker den bilden.
Tillgången till taxi i samhället är viktigt för Blekinge varför myndigheten ska ge bästa möjliga förutsättningar.
Region Blekinge är därför varsam när nya former av subventionerad trafik tas fram som kan påverka
efterfrågan på taxiföretagens kommersiella tjänster. Denna fråga blir aktuell när möjligheterna att administrera
samåkningstjänster under kommande programperiod prövas av Region Blekinge för att ge boende på
landsbygden större möjligheter att samåka i privatägda fordon. Färdtjänst och närtrafik är viktiga uppdrag
från Region Blekinge som ger taxiföretagen i Blekinge en bas för sin verksamhet. Behovsstyrd linjetrafik som
utförs av taxiföretag har varierat i volym och bedrivs i en liten omfattning 2019 men detta är en av flera
tänkbara trafikeringsformer då landsbygdstrafiken ses över.
Sammantaget ger detta en hög säkerhet om att dagens nivå med befintliga beslut om allmän trafikplikt är rätt i
Blekinge. Om förutsättningarna förändras måste dock besluten omprövas för rätt balans mellan upphandlad
och kommersiell kollektivtrafik. Nedan följer en redovisning av gällande beslut om allmän trafikplikt.

5.8.4 Allmän trafikplikt
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska den trafik redovisas som man från samhällets sida anser ska
finnas i olika delar av länet. Trafiken, som ska uppfylla ett samhällsekonomiskt behov, ska garanteras genom
att kollektivtrafikmyndigheten fattar beslut om allmän trafikplikt. Sådant beslut är en förutsättning för att
kunna ingå avtal om kollektivtrafik.
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.
Beslut om allmän trafikplikt fattas av Region Blekinges styrelse, tillika kollektivtrafikmyndigheten, och är en
förutsättning för att trafiken ska kunna upphandlas. Inför upphandling ska samråd hållas med trafikutövare
där frågan om intresse för att utföra trafiken på kommersiella villkor ska ställas. Vid trafik över länsgräns ska
beslut fattas av en myndighet med godkännande från den andra. Beslutet ska fattas innan trafikavtal tecknas.
Vidare gäller att den trafik som myndigheten fattat beslut om allmän trafikplikt ska utföras. Beslut om allmän
trafikplikt kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol och gäller till kollektivtrafikmyndigheten fattar nytt
beslut om allmän trafikplikt för berörd trafik.
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.
Här följer en beskrivning av befintliga beslut om allmän trafikplikt. Besluten i sin helhet finns på Region
Blekinges hemsida. RKM är en förkortning för Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Busstrafik i Blekinge, RS 121212
I Blekinge är all busstrafik belagd med allmän trafikplikt med undantag för flygbusstrafiken till Ronneby
Airport som upprätthålls i kommersiell regi. Flygbusstrafiken är vital för Blekinges utveckling varför trafikens
kvalitet och utveckling följs för att vid behov kunna återföras till styrning via avtal.
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Busstrafik över länsgräns mot Skåne, RS 121212
Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Skånes RKM efter
godkännande av Blekinge.
Busstrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 121212
Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kalmar och har tagits av Blekinges RKM efter
godkännande från myndigheten i Kalmar län.
Busstrafik över länsgräns mot Kronobergs län, RS 121212
Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kronobergs län och har tagits av Blekinges RKM
efter godkännande från motsvarigheten i Kronobergs län.
Tågtrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 170208
Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Kalmar län och har tagits av Kalmars RKM efter
godkännande från Blekinge.
Tågtrafik över länsgräns mot Skåne, RS 160907
Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Blekinges
kollektivtrafikmyndighet. Separat avtal finns inom Öresundståg AB om ömsesidig överenskommelse om att
varje län fattar beslut om allmän trafikplikt under förutsättning att trafiken beslutas inom det gemensamma
bolaget Öresundståg AB.
Skärgårdstrafik i Blekinge, RS 161214
I Blekinge är all skärgårdstrafik belagd med allmän trafikplikt.

6 Samrådsredovisning
Samråd är en central funktion i kollektivtrafiklagen. Beslut om mål och riktlinjer i trafikförsörjningsprogrammet ska bygga på dialog med och kunskap förmedlad av olika samhällsgrupper. Det har därför varit
viktigt att samråden inte har betraktats som informationsmöten utan att dialogen ska reflekteras i det underlag
som besluten bygger på. Samråd med olika resenärsgrupper, Blekinges kommuner, , grannlänen, myndigheter
och kollektivtrafikföretag har genomförts från hösten 2018 och är en viktig del av underlaget till föreslagna
mål. Samråden har genomförts efter att samrådsparten har informerats om syftet med
trafikförsörjningsprogrammet och samrådets funktion i processen. Största delen av samrådet har sedan ägnats
åt att hämta in synpunkter och önskemål som underlag till programmets utformning. Referat från
genomförda samråd redovisas i bilaga 3.
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7 Behovsanalys
Kollektivtrafiken i Blekinge har utvecklats mycket under senare år. Utveckling av länets stadstrafik är
huvudanledningen till en förhöjd marknadsandel och satsningar i båttrafiken har gett fler möjligheten att njuta
av Blekinges skärgård. Tågtrafiken har haft en sämre utveckling p.g.a. brister i infrastrukturen i Skåne där
stora insatser planeras under de närmaste åren. Efterfrågan på energieffektiva transporter är stor i spåren av
klimatdebatten och högre avgifter för biltrafiken. Visionsbilden för 2050, som till stora delar bygger på redan
beslutade strategiska dokument, ligger fortfarande en bit bort vilket betyder att det finns mycket att göra.
Genom samråd med länets politiska ledning och ett antal andra viktiga aktörer kompletteras programmet här
med synpunkter på dagens kollektivtrafik och hur denna främjar en önskad utveckling för länet. Här beskrivs
Region Blekinges bild av vad som behöver göras i kollektivtrafiken för att vi ska nå länets uppsatta mål
samtidigt som kollektivtrafiken ska utvecklas för att bli så konkurrenskraftig som möjligt. Behovsanalysen blir
en del av grunden till och motivet bakom de mål som ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken.

7.1 Valfrihet
7.1.1 Prioritera resurser där de ger störst nytta – relevant trafik!
De satsningar som görs inom kollektivtrafiken ska fokuseras där de gör bäst nytta. Med relevant
kollektivtrafik menas trafik som bäst tillgodoser de behov som Blekinges invånare har. Enligt olika
undersökningar är det också relevansförbättrande åtgärder som har störst inverkan på hur mycket
kollektivtrafiken används. Där de flesta resenärerna finns, finns också störst möjlighet att uppnå positiva
effekter på satsningar inom kollektivtrafiken. De verktyg som finns tillgängliga att arbeta med är nuvarande
trafik, infrastruktur och åtgärder inom mobility management (koncept för att öka medvetenheten om hur vi
reser och ändra beteenden). Stadsmiljöavtal är ett sätt för staten att stödja innovativa lösningar för att främja
kollektivtrafiken i stadsmiljön varför arbetet bör ske tillsammans med kommunerna för att få del av dessa
medel. De starka stråken ligger längs kusten, från Karlshamn upp till Olofström och pendlandet in till Trossö.
Där finns ett utbud med stor relevans för kunderna – de ska kunna resa från den plats de önskar, till den plats
de önskar på den tidpunkt de önskar – annars blir kollektivtrafiken inte ett alternativ. Relevans är den
viktigaste faktorn för att öka resandet i kollektivtrafiken och för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera
med bilens styrka när det gäller flexibilitet och valfrihet.

7.1.2 Information och kunskap
Oavsett utbud och kvalitet på kollektivtrafiken måste resenärerna veta vilka resmöjligheter som finns. De
måste ha kunskap om kollektivtrafiken och hur de kan åka och kraven ökar i takt med att ny teknik blir
tillgänglig. Realtidsinformation har byggts ut kraftigt på länets hållplatser vilket tydligt har ökat förtroendet för
kollektivtrafiken genom att man vet när bussen kommer. Blekingetrafikens crew har också varit mycket flitiga
och utbildat Blekinges invånare vid många små och större event över hela Blekinge. Ett nytt steg är nu att
förbättra informationen vid trafikstörningar och andra förändringar i trafiken vilket är svårt p.g.a. den
oplanerade situationen. Mobiltelefonen är dock fortfarande en till stora delar outnyttjad resurs där möjligheter
finns att nå rätt person med rätt meddelande. Samtidigt är det viktigt att informationen är tillgänglig för alla
och att vi inte förutsätter att alla har tillgång till en smart telefon. Informationen före resan, vid hållplatsen
och i fordonet behöver utvecklas i samråd med representanter från olika resenärsorganisationer inklusive
kunder med funktionsvariationer.
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7.1.3 Trafiklösningar för landsbygden
En viktig fråga att arbeta med är hur vi ska ta oss an utmaningarna för att landsbygdens mobilitet ska fungera.
Hur säkerställs tillgänglighet från mindre samhällen som har få eller ingen linjelagd kollektivtrafik? Det utbud
som finns med öppen närtrafik är inte möjlig för arbetspendling och är en lösning till en hög kostnad per resa
jämfört med den linjelagda kollektivtrafiken.
En definition för pendlingsbarhet (Bilaga 7) har tagits fram för att mäta och förbättra möjligheten att pendla
till skola och arbete. I maj 2019 har 73% av invånarna i Blekinge max 500 m till hållplats med pendlingsbar
kollektivtrafik vilket visas av bilden nedan. Motsvarande siffror för 1 km är 88% och andel som bor inom
2 km från hållplats är 94%. Grovt beskrivet innebär pendlingsmöjlighet att man kan resa till centralorten,
vara där i minst 8 timmar och sedan resa hem igen. En extra tur, med eller utan förbokning, kan göra skillnad
vilket vi vill utvärdera, utveckla och följa framöver.

Det pågår också flera projekt i kombinerad mobilitet för att identifiera lösningar som kan fungera för
landsbygden. Flera lösningar har praktiskt testats exempelvis samåkningsprojektet HÄMTA. Även om det
finns intressanta och värdefulla insikter från projekten så saknas det en fungerande affärsmodell. Det saknas
incitament för personer att öppna upp sin bil för människor som vill åka med. Lagstiftningen är inte i fas med
de samhällsförändringar som sker med ökad delningsekonomi.
•
•
•

Utreda och starta linjelagd landsbygdstrafik som är anropsstyrd.
Utreda och förbättra Öppen närtrafik
Utreda och testa olika lösningar för kombinerad mobilitet i Blekinge

För landsbygden finns det inte en given lösning som fungerar överallt utan där behöver olika lösningar
skräddarsys för olika samhällen och olika behov hos kunderna. För att träffa rätt med den subventionerade
trafiken behöver därför olika lösningar testas och utvärderas.

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 • Sida 28 (47)

7.1.4 Ny trafik till utvecklade områden
I flera kommuner pågår bostadsbyggande i förhållandevis stor omfattning som inte har kollektivtrafik med ett
tillfredsställande utbud. Befintlig kollektivtrafik behöver också i vissa fall utvecklas för att bättre matcha
ortens befolkningsmängd. I några fall kan det handla om helt nya linjer. I Ronneby är det Aspan som
exploateras utan att det finns bra kollektivtrafik. I Karlskrona är det Trummenäs där tätortens utbud på
kollektivtrafik inte motsvarar mängden boende. I Karlshamn finns Matvik och Vettekulla med
pendlingsbehov till centrum. Alla dessa nya områden är föremål för utredning och behov av utvecklad
kollektivtrafik. Någon eller några av platserna kanske kan lösas inom ramen för trafiklösningar på
landsbygden men andra kan kräva nya linjer. Det behövs fler bussar och ekonomiska medel för att kunna
bedriva ny trafik till utvecklade tätorter och nyexploaterade områden.
Vi vill också se över förutsättningarna att bedriva och utveckla trafiken i stråket Karlshamn-OlofströmÄlmhult med passning till SJ:s X2000. Det kan bil en genväg för delar av Blekinges befolkning att åka via
Älmhult istället för via Hässleholm. Är det möjligt att utveckla ett trafikupplägg som går att ansluta till
X2000:s avgångar i båda riktningar kan det bli ett lyft för såväl privatpersoner som för företag.
Kommunerna växer och inte alltid på de ställen där det går kollektivtrafik. Människor efterfrågar boende nära
havet och nära naturen. Finns där ingen kollektivtrafik så blir dessa exploateringar automatiskt tvåbilshushåll.
Därför behövs det ny trafik i nyetablerade områden utöver kapacitetsförstärkningar i befintligt linjenät.

7.1.5 Pendlarparkeringar
Pendlarparkeringar är viktigt ur ett landsbygdsperspektiv. Det går inte att köra bussar till alla orter med hög
frekvens, men till några orter går det ha ett tätare utbud med korta restider. Till dessa orter med bra
kollektivtrafikutbud är det viktigt att det finns pendlarparkeringar. Det blir då möjligt att bara köra en del av
sträckan med bil, moped eller cykel för att nå kollektivtrafiken. Utformningen av pendlarparkeringen i
anslutning till hållplatsen är viktig för att bytet mellan färdmedel ska ske smidigt. Går det att kombinera
pendlarparkering med service och eller i anslutning till skola så är det lättare att fortsätta med buss, tåg eller
båtpendel.

Platser där pendlarparkeringar finns i anslutning till kollektivtrafik. Utöver pendlarparkeringar finns det på
några platser samåkningsparkeringar men vid dessa platser saknas kollektivtrafikutbud. I samband med att
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E22 byggs om mellan Lösen och Norra Binga byggs också tre pendlarparkeringar i anslutning till de nya
trafikplatser som byggs. Vid Bredavik, Yttre Park i Karlskrona samt Nogersund i Sölvesborg finns
pendlarparkeringar till anslutande kollektivtrafik med båt.

7.1.6 Alla ska kunna åka med
När man väljer sin resa ska man inte vara förhindrad av en funktionsvariation. En stor del av invånarna i
Blekinge har speciella behov när man ska resa och Region Blekinge har under många år, tillsammans med
Trafikverket och kommunerna, satsat på att anpassa fordon, stationer, bryggor och hållplatser. Hjälpmedel
och utrustning utvecklas och vi får allt större möjligheter att erbjuda en hög komfort och bra hjälpmedel för
personer med funktionsvariation. Sedan 2014 har vi anpassat alla fordon på land och 86,1% av större
hållplatser Nya åtgärder planeras för att på sikt anpassa alla större hållplatser. Den goda resandeutvecklingen
gör att ”stora” hållplatser ökar i antal vilket gör att det är en utmaning att öka andelen men vi vill fortsätta
med att anpassa samtliga större hållplatser. Det finns hållplatser där behovet av anpassning under kommande
programperiod är extra stort varför vi väljer att ange dessa i målavsnittet i kap 8 för att koncentrera
åtgärderna. Hållplatserna och planerade åtgärder beskrivs i bilaga 1 om tillgänglighet. Vi vill också förbättra
dialogen med den här resenärsgruppen för att över tid kunna utveckla i kollektivtrafiken ur det perspektivet.

7.1.7 Nöjda kunder och medborgare
Betydligt ökat resande med kollektivtrafiken kan inte uppnås om inte kunderna får vad de efterfrågar och
behöver. Kunderna vill resa från en given plats till annan given plats på en given tid, precis som när man
sätter sig i bilen. Kollektivtrafikens utmaning är att komma så nära detta önskemål att den blir ett reellt
alternativ. Det finns möjlighet att ta stora marknadsandelar men då krävs bland annat en ny bild av hur en bra
resa ser ut. För att få till stånd denna beteendeförändring krävs tydliga satsningar och incitament i vår vardag
som gör att det som är bäst för samhället blir belönat. Ett exempel är bussfiler där bussresenären blir belönad
med kortare restid. Andra exempel är attraktiva hållplatser, cykelställ, anslutningsmöjligheter med gång och
cykel, inga framkomlighetshinder, möjlighet att utnyttja restiden till vila, nöje och arbete. Under vissa
förutsättningar kan det även vara lämpligt att erbjuda att ta med cykeln på bussen. Slutligen skapar en bra
tidhållning robusthet i trafiken som är en förutsättning för nöjda kunder.
För att komma dit behöver vi veta vad kunderna vill och se till att kollektivtrafiken prioriteras i den fysiska
planeringen. Vi behöver berätta om kollektivtrafikens fördelar och premiera när man väljer den miljövänliga
och energieffektiva resan. Vi jobbar också vidare med våra grannregioner för att ta bort de sista hindren när
man vill resa över våra länsgränser. Resenärer i servicetrafiken har särskilda behov vilket är viktigt att
uppdatera varför dialog med resenärsrepresentanter och uppföljning av trafiken ska utföras regelbundet. En
fråga är här kontantbetalningen i färdtjänsten som behöver kompletteras med andra sätt att betala.

7.2 Utveckling och tillväxt
När vi pratar om vad Blekinge behöver för att växa såväl gällande antal invånare som antal
företagsetableringar så kommer vår närhet till omvärlden högst upp på listan över vad som påverkar
utvecklingen. Vi ser en stark koppling på andra håll i Sverige mellan tillväxt och investeringar i snabba
förbindelser till tillväxtmotorer och storstadsområden utanför regionen. Sydöstra Sverige är en av få regioner
som inte har fått systemförändrande tåginfrastruktur och nu är det vår tur. Trafikverket startar nu en
fortsättning på åtgärdsvalsstudien av Blekinge Kustbana och vi behöver ta fram material som ger ett bra
underlag, en tågstrategi. Denna ska innehålla Blekinges krav på utveckling av tågtrafik i Blekinge och till våra
grannregioner.
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7.2.1 Förbättrad infrastruktur utvecklar vårt strategiska läge och förstorar
arbetsmarknaden
Tillgänglighet är en förutsättning för regional utveckling. Det finns tydliga samband mellan regionstorlek och
produktivitet samt antal invånare. Värdet av ökad produktivitet (BRP) för Blekinge om uträtningen av
Blekinge kustbana stod färdig idag (2019) och ca 20 år framåt kan beräknas till drygt 13 miljarder kronor.
Närheten till Öresundsregionen och vår position som porten mot stora befolkningscentra i det expansiva
östra och centrala Europa är en stor styrka. Det handlar både om näringslivskontakter och kraftigt ökande
person- och godstransporter mot Polen, Baltikum och vidare mot Asien och Kina.

7.2.2 Blekinge behöver bättre tillgänglighet till tillväxtmotorer i södra Sverige
För att uppnå en kort restid och samtidigt resa på ett hållbart sätt år tåget oöverträffbart, men Blekinge har ett
tidshandikapp jämfört med övriga Sydsverige när det gäller tågtrafiken. Blekinge Kustbana slingrar sig genom
landskapet och har inte genomgått några större kurvrätningar eller nydragning av bana för att minska restiden
såsom skett på många övriga håll i Sverige. Arbetet med att snabba upp banan genom Blekinge för att minska
restiden måste starta så snart som möjligt för att Blekinge inte ska tappa utvecklingstakt i förhållande till
grannlänen. För att vi ska uppnå de restidsmål vi har satt upp för Blekinge Kustbana krävs stora
infrastrukturinvesteringar och tar tid att genomföra även om arbetet startar omgående.
För att uppnå effekter av kort restid och bättre tillgänglighet till våra närliggande tillväxtmotorer i närtid
behöver vi genomföra trafikupplägg där vi kör med enskilda spjutspetståg utan byte i lägen där resebehovet är
som störst. Det handlar då om att i pendlingsläge köra ett tåg som har en annan uppehållsbild än befintlig
trafik och där fokus är på restiden. Detta tåg passas då in i tidtabellen mellan befintliga tåg och ges prioritet så
långt det är möjligt. Vi har identifierat två sådana möjligheter att genom enskilda spjutspetståg uppnå en
kortad restid, till Växjö och till Malmö/Öresund.
Mellan Karlskrona och Växjö är restiden för lång för att pendling ska upplevas tillräckligt attraktivt. Alla
resenärer måste dessutom byta tåg i Emmaboda. Med direkttåg i pendlingsläge i relationen Karlskrona-Växjö
respektive Växjö-Karlskrona skulle restiden kunna kortas avsevärt och dessutom slipper resenärerna tågbyte,
utan kan utnyttja tiden effektivt till vila eller arbete under hela resan. En sådan här satsning kan knyta ihop
Karlskrona och Växjö och kan ge en betydligt ökad arbets- och studiependling mellan orterna.
Mellan Blekinge och Malmö, och vidare över Öresund, går en tät och direkt tågtrafik. Restiden är dock väldigt
lång och det går snabbare att köra bil än att åka tåg. Genom att köra ett spjutsspetståg med färre stopp i en
tidig morgonavgång kan restiden kortas med upp till 20 minuter från Blekinge ner till Malmö med befintlig
infrastruktur. För ett större utbud på Blekinge Kustbana krävs infrastrukturåtgärder som är en ambition på
lång sikt.
På lördagar och söndagar finns det 2019 ett antal tidsluckor Öresundstågstrafiken mitt på dagen då det ej går
några Öresundståg. Detta upplevs som ologiskt för våra kunder. Resandet i Öresundstågstrafiken på helgerna
har ökat och det bör erbjudas avgångar under varje timme även på lördagar och söndagar.
I våra samråd har frågan om bättre förbindelser med västkusten och Göteborg åter tagits upp. Region
Blekinge har deltagit i samtalen med övriga regioner och nu jobbas det med två upplägg för att nå dit. Dels
startar under 2019 en fortsättning på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av Kust-till-Kustbanan mellan Borås och
Kalmar/Karlskrona för att åtgärda de kapacitetsbrister som finns. Samtidigt närmar sig en lösning från
Hässleholm över Markaryd och Halmstad som är mer användbar för boende i västra Blekinge. Region
Blekinge fortsätter att jobba med båda alternativen.
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För att förbättra tillgängligheten från Olofström kan det köras en anslutningsbuss till Älmhult som kör i ett
läge där den prickar in de avgångar där SJ Snabbtåg till och från Stockholm stannar i Älmhult. Denna åtgärd
minskar restiden från Olofström i stråket mot Stockholm. Genom att köra trafiken med buss kan vi pricka in
exakt ankomsttid i Älmhult för att bytet ska bli optimalt för vidare resande. Här följer en lista med planerade
åtgärder.
•
•
•
•
•

Direkttåg Karlskrona-Växjö i pendlingsläge
Snabbtåg Blekinge-Malmö/Öresund
Utökat antal avgångar på helgerna i Öresundstågstrafiken
Anslutningsbuss Olofström-Älmhult till SJ Snabbtåg
Bättre förbindelser till Göteborg

7.2.3 Förbättrad komfort och tillförlitlighet i tågtrafiken
Den kommande tiden står vi inför stora investeringar i de tågfordon som används i vår trafik. De tåg som
används i Krösatågstrafiken behöver bytas ut. Beslut om införskaffande av nya fordon är redan taget och de
nya tågen kommer i trafik med start under 2023-2024. Nya fordon är bättre anpassade för dagens
tillgänglighets- och komfortkrav och en ny gemensam flotta ger dessutom möjligheter att använda fordonen
effektivare och även få till genomgående tåg i nya relationer.
Öresundstågen genomgår för tillfället en större upprustning komfortmässigt. Denna beräknas vara
genomförd på hela fordonsflottan, med sammanlagt 111 tåg runt år 2022. De äldsta Öresundstågen är ca 20
år gamla och därmed finns det tekniska system som behöver ersättas samt nya myndighetskrav som innebär
att stora investeringar behöver genomföras under de närmaste åren för att kunna fortsätta med dagens
tågtrafik. Det finns också behov av att investera i bl.a. nytt Passagerarinformationssystem samt WIFI.
•
•
•

Byta ut dagens Krösatåg mot en ny generation Krösatåg
Fortsätta upprustning av Öresundstågen inkl. WIFI samt genomföra stora tekniska investeringar för
att upprätthålla tågens livslängd
Uppdatera avtal med trafikutövare för bättre beredskap och högre kvalitet i ersättningstrafiken vid
störningar i tågtrafiken

7.2.4 Behov av en tågstrategi för Blekinge
Tåget har en särställning när det gäller att kunna erbjuda en transport med den kortaste restiden som
dessutom sker hållbart och som är bekväm och där tiden kan utnyttjas på ett effektivt sätt. För att möjliggöra
detta krävs en anpassad infrastruktur som inte finns i Blekinge när detta förslag skrivs. Tågstrategin ska visa
på hur vi vill köra vår tågtrafik framöver och därmed vilken infrastruktur som behöver byggas för att uppnå
våra restidsmål.
Tågstrategi ska utifrån Blekinges perspektiv visa på hur vi vill utveckla tågtrafiken, tillsammans med våra
grannlän. Två tredjedelar av tågresorna i Blekinge har sin slut eller startdestination utanför länet. Tågtrafik
måste utvecklas tillsammans i stora system och investeringar krävs både inom och utanför Bleking för att
uppnå en effektiv lösning.
Tågstrategin ska vara ett verktyg för att visa vad Blekinge vill uppnå, vilka nyttor det genererar och vad som
krävs för att uppnå detta. Tågstrategin ska visa på hur vi ska uppnå våra mål och hur vi vill köra trafiken och
därmed vilken infrastruktur som behöver byggas i Blekinge
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Genom att ha en gemensam tydlig bild av Region Blekinges ambitioner med tågtrafiken avseende turutbud,
uppehållsbild, restider och kapacitet går det att genomföra prioriteringar och strategiska ställningstaganden.
Utan en strategi kommer önskelistor på ökat trafikutbud, fler stationer och stationsuppehåll komma,
samtidigt som det ska gå fortare att resa mellan orterna. Intressen som i många fall kan vara motstridiga. Det
är därför nödvändigt att prioritera. För att kunna prioritera behöver kostnader och nyttor för varje åtgärd vara
kända. Det behöver vara tydligt vilka prioriteringar som är viktigast och varför.
I strategin utgår vi från våra restidsmål och dessa har högst prioritet då tågets främsta styrka är att kunna
erbjuda en sådan attraktiv restid att Blekinge knyts närmare sina grannregioner och att tillgängligheten till
storstadsregionerna förbättras. Strategin ska även behandla hur tågtrafiken ska utvecklas inom Blekinge
avseende restid, uppehållsbild och turtäthet för att gå från tre till en arbetsmarknadsregion i länet. Blekinge
Kustbana, Kust till Kust-banan och Sydostlänken ska ingå, samt möjlighet att knuta ihop andra trafikslag.
Funktionella lösningar som ger den bästa helhetslösningen för Blekinge ska presenteras.
Utgångspunkt för en tågstrategi i Blekinge:
Vi utgår från att uppnå uppsatta restidsmål och hitta en bra långsiktig lösning gällande turutbud och stoppbild
för att förbättra Blekinges tillgänglighet och därmed möjlighet till arbets- och studiependling.
•

•
•

•

15 minuters restid mellan Blekinges städer längs Blekinge kustbana. Genom detta kan tågmötena ske
på stationer med resandeutbyten där tåget ändå skulle stanna och ger möjlighet till anpassade byten
till anslutande kollektivtrafik. Blekinge knyts samman och kan bilda en arbetsmarknadsregion.
2 timmars restid Karlskrona – Malmö
70 minuters restid Sölvesborg – Malmö. Kortare restider är viktigt för att snabbt komma till
snabbväxande Öresundsregionen. Som det är idag går det fortare att köra bil till Malmö än vad det
går att åka tåg. Tåget har dock potential att vara det snabbaste resealternativ där resan dessutom sker
på ett hållbart och tidseffektivt sätt.
60 minuters restid Karlskrona - Växjö. För att knyta samman Karlskrona och Växjös
arbetsmarknader krävs en restid som ligger runt 60 minuter.

Restidsmålen kräver stora investeringar i infrastrukturen både inom och utanför Blekinge. I Blekinge behövs
investeringar i längre sträckor med en helt ny bana.

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 • Sida 33 (47)

Restidsmålen i illustrationen ovan kräver investeringar i infrastrukturen. Det behövs i Blekinge investeringar
mellan Karlshamn och Sölvesborg i en rakare järnväg som tillåter högre hastigheter samtidigt som befintlig
järnväg behöver finnas kvar för att klara kapaciteten med nya tåg från Sydostlänken. Mellan Karlshamn och
Ronneby behöver järnvägen få en kortare och rakare linjeföring som kortar körsträckan med 8 km.
Restidsmålet mellan Ronneby och Karlskrona går inte att lösa utan att man tillför en ny station i höjd med
Gullberna och räknar restiden därifrån. Mellan Kristianstad och Bromölla är det inte heller möjligt att lösa 15
minuters restid, där blir det nödvändigt att man bygger ett partiellt dubbelspår så att tågen kan mötas utan att
något tåg behöver stanna.

Mellankommunal arbetspendling 2017. Det är främst mellan orterna längs
kusten och från Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla till Olofström som det
är stora flöden av människor. Över länsgränsen i norr är det små
pendlingsflöden, mot Bromölla och Kristianstad stora flöden.
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7.2.5 Behov av ökad kapacitet
Stark resandeutveckling och en aktuell miljödebatt innebär att det utbud av bussar som står till
Blekingetrafikens förfogande inte är helt ändamålsenliga. Det är främst kapaciteten det vill säga antalet
sittplatser som inte räcker till på vissa turer och linjer. Det behövs utökad kapacitet för att klara de toppar
som blir under morgonens högtrafik. Inte bara sittplatsutrymme efterfrågas utan även mer golvyta som kan
användas till, barnvagnar, rullstolar och på sikt kanske även för cyklar. Dessa golvytor är också populära att
stå på. Många kunder väljer att inte sätta sig trots att det finns lediga sittplatser om sträckan de ska åka bara är
ett par hållplatser.
•
•

Behov av fler kapacitetsstarka fordon
Behov av mer funktionsyta på bussarna

Åtgärderna kostar pengar och ryms till viss del i kapacitetsförstärkningsanslaget. Men det är inför nästa
bussupphandling som de stora kostnadsökningarna uppstår när hela bussflottan generellt behöver bestå av
större fordon med andra drivmedel.

7.2.6 Vattenvägarna – Skärgårdstrafiken
Under programperioden 2016 – 2019 har skärgårdstrafiken utvecklats både som pendlingsalternativ och som
viktig del av turismnäringen i Blekinge. Stora delar av Blekinge har sett de positiva effekterna av detta då
skärgårdens roll som en del av Blekinges identitet har blivit tydligare. Region Blekinge har som konsekvens av
detta fått önskemål om fortsatt utveckling av skärgårdstrafiken tillsammans med kustkommunerna som
finansierar trafiken.
I samband med detta ser Blekingetrafiken behov av att se över upphandlingen av båttrafiken. Vanligtvis
tillhandahåller operatören fordon vilket innebär hela kostnaden och risken att ha en båt utan uppgift när
avtalet går ut. För att på sikt kunna få fler olika operatörer att lämna anbud i skärgårdstrafiken så vill
Blekingetrafiken utreda om det är lämpligt att som i tågtrafiken äga fordonen. Då kan rätt fordon
tillhandahållas den operatörer som har utifrån förfrågningsunderlaget har det bästa anbudet. Det minskar
låsningarna på marknaden och kan innebära sänkta driftskostnader. Dessa fordon kan förvaltas på samma sätt
som tågen via det gemensamt ägda bolaget Transitio. Transitio skulle då få ett breddat uppdrag att inte bara
äga och förvalta tåg utan också båtar. För att en sådan lösning ska vara långsiktig behövs dock att fler
trafikhuvudmän är villiga att göra på samma sätt.
Det blir då möjligt för trafikhuvudmannen att uppgradera flottan av båtar utan att man behöver förlita sig på
den båtflotta som står till buds 2019. Många båtar och fartyg är gamla och saknar tillgänglighetsanpassning,
möjlighet att ta ombord cyklar och barnvagnar på ett enkelt sätt och motorerna har ofta inte någon modern
miljöteknik. För en utvecklad skärgårdstrafik behövs det energieffektivare fordon med högre tillgänglighet.
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7.3 Miljö och klimat
7.3.1 Klimat- och miljöfrågan påverkar förutsättningarna för framtidens kollektivtrafik
Miljön och klimatet är viktiga och angelägna frågor som innebär att Blekingetrafiken i nästa upphandling av
busstrafik behöver skärpa kraven samtidigt som konkurrenskraften behöver öka. Den största miljönyttan sker
när resor flyttas från bil och flyg till gång, cykel eller kollektivtrafik. Redan nu körs nästan all buss- och
tågtrafik på förnybart drivmedel men trafiken som helhet behöver bli mer energieffektiv. Nästa generations
fordon behöver anpassas mer utifrån trafikuppgift. Fordon i städerna behöver bli tystare och det är därför
naturligt att titta på ellösningar. Samtidigt ökar efterfrågan på HVO och RME, som används mycket i
kollektivtrafiken 2019, vilket kan ge kostnadsökningar och tillgångsbrist framöver. Biogas är ett intressant
alternativ som har valts av våra tre grannregioner med egenskaper som förnybart, lokal produktion och
möjlighet till utveckling av lantbruket i Blekinge. Oavsett vilken teknik eller kombination av olika tekniker
som blir aktuell behöver för- och nackdelar studeras. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av länet.
Om och när ny teknik fasas in så behöver konsekvenser för trafiken beaktas, exempelvis hur kollektivtrafiken
klarar sig vid ett längre strömavbrott. Region Blekinge har inlett studier av vilka alternativa drivmedel som
finns och behöver tillsammans med kommunerna presentera riktlinjer i god tid innan nästa upphandling av
länets busstrafik inleds.

7.3.2 Attraktivare städer
Kollektivtrafiken ska bidra till att städerna blir attraktivare. Genom att fler åker kollektivt blir det mindre
fordonstrafik i staden samt mindre utsläpp och buller. Parkeringsplatser kan frigöras på attraktiva ytor som
kan användas effektivare för exempelvis grönytor, service och aktiviteter. I den attraktiva staden samverkar
gång och cykeltrafik med kollektivtrafiken. En förutsättning för att dessa tre färdsätt ska utvecklas positivt är
prioritering före annan trafik vilket Länsstyrelsens Blekinges Klimat- och energistrategin tydligt markerar.
Biltrafiken har också en roll att spela och kan ges bättre möjligheter då belastningen av inpendlande bilar
minskar. Elteknik utvecklas snabbt och BTH har fått fram forskningsresultat som visar att kostnaden för
elbussar inte behöver överskrida kostnaden för konventionella bussar med förbränningsmotorer. Samtidigt
har Washingtons Universitet visat att luftföroreningar blir ett allt vanligare hälsoproblem i stadsmiljö. De
minskade utsläppen och det minskade bullret som eldriften tillför ger störst värde i stadstrafik där närheten
till bostäder och gående är störst samtidigt som laddningsmöjligheterna är bäst i lokal trafik. Här behöver vi
gå vidare från fossilfritt till emissionsfritt.
Kollektivtrafikens drivmedel är viktigt som en förebild för övrig trafik vilket också ger en ökad
konkurrenskraft i takt med att miljömedvetenheten ökar. Den största miljönyttan sker dock när resor med
förbränningsmotorer minskar och för att uppnå detta krävs medveten planering av staden och dess trafik.
Kollektivtrafik, gång och cykeltrafik behöver prioriteras gällande restid och säkerhet. Stadens kollektivtrafik
behöver anpassas för att ge den bästa resan genom korta restider och närhet till målpunkter. De
energieffektiva färdsätten behöver vara utgångspunkt vid nybyggnation av såväl bostäder som målpunkter.
Fysisk planering och planering av kollektivtrafik måste gå hand i hand.
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8 Mål och riktlinjer
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att nå Blekinges övergripande mål och ska främja Blekinges utveckling i
linje med politiska beslut. Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi, ”Attraktiva Blekinge” är grunden för
det här dokumentet och målen här ska stödja den riktning som är utlagd för länet. Målen nedan är ett
koncentrat av behovsanalysen i kapitel 7 och ska alltid vara med när Blekingetrafiken väljer åtgärder och
prioriteringar. Målområden och mätbara mål är också anpassade så att jämförelser av kollektivtrafiken ska
kunna göras på nationell nivå. Målen ska också stödja andra strategiska dokumenten som redan är politiskt
beslutade vilka sammanfattas i kap. 4 och visionen för 2050 som beskrivs under 4.3. Ytterligare en grund för
målen är den dialog vi har haft med olika grupper i och utanför Blekinge. Slutligen är
trafikförsörjningsprogram 2016 - 2019 en betydelsefull grund för att det långsiktiga arbetet ska bedrivas med
kontinuitet.

8.1 Målbild
Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det
”Attraktiva Blekinge”.
•
•
•

Kollektivtrafiken ska ge förbättrad valfrihet gällande boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när
vi vill förflytta oss i Blekinge.
Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att
näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas.
En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig,
miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik.

8.2 Mätbara och tidsbestämda mål
För att nå målbilden finns ett antal mål som är samlade under sex rubriker. Fem av dessa är framtagna genom
samarbete mellan SKL, landets kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikens branschorganisationer, för
att täcka kollektivtrafikens olika delar. SKL använder denna indelning för att jämföra kollektivtrafiken mellan
olika regioner. I Blekinge har vi lagt till rubriken ”Infrastruktur och stadsplanering” som är ett viktigt område
för kollektivtrafikens utveckling.

8.2.1 Utbud och resande
Området beskriver mål för trafikens omfattning och resandets utveckling.
Marknadsandel
Kollektivtrafikbarometern har länge mätt kollektivtrafikens andel av alla motoriserade persontransporter
fördelat per län. Under årtionden har bilresandet ökat men det finns tecken på att detta planar ut och
kollektivtrafikens andel ökar. En ökad marknadsandel anger hur kollektivtrafikresorna ökar relativt andra
motorfordon. Fler cykelresor som ersätter bilresor bidrar t.ex. till målet. En hög rörlighet är viktig för en
regions utveckling vilket bl.a. Sweco nämner i sin rapport Nyttoanalys Blekinge kustbana, 2015, varför en
minskning av antalet resor totalt inte är ett bra sätt att nå målet. Förbättring av målet nås snarare genom
satsning på såväl kollektivtrafik som på cykel och gångtrafik. Kombinationen mellan dessa ger bra alternativ
till bilresorna och hela trafiksystemet kan bli mer energieffektivt vilket regeringen via Trafikverket stödjer i
den senaste nationella planen för infrastruktur. Region Blekinges bedömning är att såväl kollektivtrafikens
kapacitet som utbud behöver öka succesivt samtidigt som fysisk planering och ekonomiska incitament främjar
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dessa färdsätt. Fysisk planering handlar om att ge kollektivtrafikresenärer högre prioritet i trafiken genom att
bussen kommer fram snabbare och finns närmare resmålet i jämförelse med bilen. Parkeringsavgifter är ett
exempel på ekonomiska styrmedel som både kan ge intäkter till kommunen och främja kollektivtrafiken.
Måluppfyllelse skulle bidra till minskad klimatpåverkan och mer plats i Blekinges städer.

Bilden visar kollektivtrafikens andel av resor med motorburen trafik där vi ser en ökning från
2016 (13%) till 2018 (16%). Källa: Svensk kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern
Region Blekinges mål innebär en höjning av denna andel över tid.
•

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka under
programperioden.

Kostnadsökning för bl.a. ny kapacitet utöver planerade trafiksatsningar bedöms kunna ligga kvar på den nivå
som sattes långsiktigt i föregående program till 3,9 mnkr i genomsnitt årligen från 2017 men var och när
satsningar är aktuella beror på många externa faktorer varför precisering måste göras inför respektive
budgetplanering.
Restid
Restiden inom såväl lokal som interregional kollektivtrafik är en viktig faktor när resenären väljer färdmedel
och påverkas av faktorer som linjesträckning, infrastruktur och biljettsystem. Det innebär att samarbete med
partners som kommunerna i Blekinge, Trafikverket och våra grannregioner är nödvändiga för att
åstadkomma åtgärder som ger attraktiva restider. Detta kräver i sin tur att vi jobbar med rutiner som ger
samverkan och att t.ex. kollektivtrafik och fysisk planering planeras gemensamt. Restidshandikappet anses
vara en av de största konkurrensnackdelarna för kollektivtrafiken även om detta ofta överdrivs då flyg- och
bilresor innehåller tidsåtgång(ex. transfertid, parkering) som inte ses som restid. Vi måste korta ner restider
för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Ett exempel är sträckan Karlskrona – Malmö där bilen är en
halvtimme snabbare än tåget. Här är några tydliga mål för viktiga relationer i Blekingetrafikens utbud.

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 • Sida 38 (47)

•
•
•
•

Karlskrona – Malmö 2019: 2 tim 44 min, 2022: 2 tim 15 min, 2040: 2 tim 0 min
Karlskrona – Växjö 2019: 1 tim 22 min, 2025: 1 tim 10 min, 2040: 1 tim 0 min
Sölvesborg – Lund 2019: 1 tim 21 min, 2025: 1 tim 10 min, 2040: 1 tim 0 min
Karlskrona – Kalmar 2019: 1 tim 25 min, 2025: 1 tim 15 min

Målet om restid Karlskrona – Växjö bedöms till 9,5 Mkr och kan beröra delar av sista året i programperioden.
I övrigt är eventuella ekonomiska konsekvenser aktuella på längre sikt och tas i separat beslut..
Tågstrategi för Blekinge
Under 2018 och 2019 genomförde Sweco en utredning om tågtrafiken i Blekinge och över våra länsgränser.
Här framgår det att restidsförkortningar är det viktigaste behovet för att ge Blekinge närhet till nationella
utvecklingscentra och för att göra Blekinge till en arbetsmarknadsregion. Två timmars restid mellan
Karlskrona och Malmö nämns som en vision i det långsiktiga arbetet. Strategin bör utgå från de restidsmål
som redovisas ovan. Enligt utredningen ger snabbare tågresor nödvändiga förbättringar för att locka företag
och nya invånare till länet. Stoppbilden behöver också behandlas. Regeringen har beslutat att ta med
kapacitetshöjande åtgärder på Blekinge Kustbana i gällande nationell plan för perioden 2018 – 2029 där
mötesspåret i Kallinge ingår. I samma plan finns Sydostlänken där frågan om persontrafik har tagits upp vid
flera av de samråd som har föregått detta dokument. Samtidigt pågår samtal med Region Kronoberg och
Region Kalmar om utvecklad tågtrafik i sydöstra Sverigemed fokus på att förbinda residensstäderna. Vi har
därmed mycket material gällande tågtrafiken som behöver behandlas för att hitta en helhetslösning som blir
ett bra underlag för nödvändiga infrastruktursatsningar.
•

Senast under år 2021 ska en tågstrategi för Blekinge vara framtagen som ger en helhetsbild av
prioriteringar och riktlinjer för hur respektive fråga som beskrivs ovan ska hanteras. Det finns
delfrågor som behöver behandlas snabbare för att andra processer inte ska försenas.

Målet bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram.
Pendlingsbarhet
I Blekinge finns ett relativt stort trafikutbud i städerna, mellan städerna och till de större tätorterna vilket ger
bra service till en stor del av invånarna och vi tar här nya marknadsandelar. Delar av Blekinge har dock inte
kollektivtrafik som ger möjlighet att pendla till skola och arbete vilket ger bilberoende och minskar friheten
vid val av bostad. Möjligheterna för invånarna att pendla med kollektivtrafik i Blekinge kan öka genom dels
utökad trafik där pendlingsmöjlighet saknas och dels genom att bostäder byggs i kollektivtrafiknära lägen.
Under programperioden 2016 – 2019 har pendlingsbarhet definierats och utgångsläget i maj 2019 är att 88%
av invånarna i Blekinge har möjlighet att pendla till centralorten när vi nu går vidare i vårt arbete. Nu är
ambitionen att en större del av Blekinge och blekingarna ska ha möjlighet att pendla till skola och arbete.
•

Pendlingsbarhet, enligt beslutad definition, ska mätas fortlöpande och förbättras under
programperioden till 2023. Du hittar definitionen i bilaga 7.

Målet bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram.
Utbyggnad av båttrafik
Många bostäder och målpunkter i Blekinge ligger vid vatten. Skärgården är en av Blekinges största styrkor för
såväl invånarna som besökarna. Besöksnäringen är beroende av skärgårdstrafiken och en bättre tillgänglighet
till skärgården kan öka Blekinges attraktionskraft ytterligare. I vissa fall ger färd på vatten möjlighet till kortare
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restider vilket kan vara intressant även för skol- och arbetspendling. Region Blekinge vill därför, tillsammans
med kommunerna som finansierar den turismfokuserade trafiken, analysera möjligheterna av en ytterligare
utbyggnad av båttrafiken under programperioden.
•

Under programperioden ska vattentrafiken utvecklas i samarbete med kustkommunerna.

Kostnadsförändring beror på hur tillkommande trafik ser ut varför beslut krävs inför respektive trafiksatsning
där ökad trafikkostnad i huvudsak belastar respektive kommun enligt avtal.

8.2.2 Miljöpåverkan
Kollektivtrafikens miljöpåverkan är viktig både för de stadsmiljöer som trafikeras, för konkurrenskraften mot
andra färdmedel och för samhällets övergripande miljöplanering. Kollektivtrafiken har en central roll i
samhällets totala energibalans där bl.a. förbränning av biogas och en mångfald av förnybara bränslen är viktig
för att minska CO2-utsläppen. Blekinge ligger väl till 2019 jämfört med andra län när det gäller
kollektivtrafikens utsläpp men fortfarande finns uteslutande förbränningsmotorer i Blekingetrafikens fordon
som belastar den lokala miljön med luftpartiklar och buller. Klimatbelastningen är dock marginell då
fordonen under 2018 drevs till 98% med förnybara drivmedel. Nationella utredningar visar att många olika
förnybara bränslen behövs för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030. I stadstrafik finns
möjlighet att introducera emissionsfritt drivmedel då elteknik utvecklas snabbt. Biogas har valts i regional
trafik av våra grannlän för att främja jordbruket och djurnäringen i regionen samt för att bli självförsörjande
av drivmedel och därmed oberoende av omvärlden. Det finns också en problematik i tillgång till drivmedel då
HVO och RME blir mer efterfrågat till godstransporter genom högre krav på inblandning i diesel. Region
Blekinge följer nationella regleringar till följd av det klimatavtal som undertecknades i Paris i december 2015
där Handlingsplan för Agenda 2030 och Partnerskap för förbättrad kollektivtrafik är två centrala dokument.
Under programperioden ska riktlinjer tas fram inför upphandling av busstrafik med trafikstart under 2024.
Nedanstående målformuleringar ska ses som en grund för dessa.
•

•

•

Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land samt
främja förnybara bränslen i övrig trafik. Region Blekinge ska i kommande upphandlingar bidra till
förutsättningar för infrastruktur för en mångfald av förnybara bränslen och samhällets mål om
minskad klimat- och miljöbelastning.
I stadsmiljö ska målet för det nya busstrafikavtalet från 2024 vara fordon utan lokala emissioner. I
regional trafik ska förnybart bränsle vara krav och en utredning om vilket/vilka drivmedel som ska
eftersträvas ska vara klar under 2021. Miljö- och klimateffekter ska ses ur ett livscykelperspektiv.
En förutsättning för antaget anbud ska vara långsiktig hållbarhet och säker tillgång på drivmedel.

Bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av val av drivmedel är inte möjliga att göra då dessa beror på
tillgång, efterfrågan, prisutveckling av den nya tekniken och hur beskattningen av olika drivmedel ser ut under
avtalstiden. Regeringens ambitioner är dock att premiera ny teknik som minskar klimatbelastning och minskar
lokala utsläpp i linje med EU:s miljölagstiftning.
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8.2.3 Tillgänglighet
Tillgänglighet i SKL:s definition handlar endast om möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att
använda kollektivtrafiken. Samtliga fordon i linjetrafik på väg är 2019 tillgänglighetsanpassade och på
Blekingetrafikens hemsida finns det information till resenärerna om servicenivå per hållplats som gäller om
man har en funktionsnedsättning. I kapitel 5 finns beskrivning av vilka krav som sätts på en
tillgänglighetsanpassad hållplats och i bilaga 1 finns en förteckning över anpassade hållplatser. Utmaningen
handlar om att anpassa hållplatser i samma takt som resandet i busstrafiken ökar, inte minst då större delen av
kostnaden belastar berörd kommun. Under föregående programperiod har andelen anpassade hållplatser ökat
och i maj 2019 ligger andelen tillgänglighetsanpassade större hållplatser på 86,1%. Vi vill jobba vidare med
kommunerna för att alla större hållplatser ska ge bra service till personer med särskilda behov i enlighet med
krav i samrådsprocessen. Vissa hållplatser har många resenärer och har en funktion som ökar behovet av
tillgänglighetsanpassning varför vi i denna programperiod fokuserar på tio utpekade hållplatser som redovisas
under avsnitt 7.1.6.
•
•
•
•

Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade.
Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken.
10 utpekade hållplatser ska anpassas under programperioden
Alla operativ personal ska fortlöpande utbildas i Blekingetrafikens riktlinjer för bemötande av
personer med funktionsvariation. Regelbunden dialog ska föras med samverkansgrupp gällande
serviceresor.

Kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig ram för Region Blekinge. Tillgänglighetsanpassning av
hållplatser innebär kostnader för de kommuner som berörs av hållplatsinvesteringarna vilket påverkas av hur
busstrafiken och resandevolymen utvecklas.

8.2.4 Nöjdhet
Kundernas upplevelse av kollektivtrafiken är viktig för utvecklingen och kan påverkas av en mängd aktiviteter
men den viktigaste marknadsföringen är ändå produkterna. Målen för nöjdhet är betydelsefulla för
uppföljningen av att trafiken är relevant och motsvarar kundernas förväntningar. För mätning av nöjdhet
används Kollektivtrafikbarometern som tas fram av Svensk Kollektivtrafik.
•
•
•
•
•

2023 ska 72% av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (70 % 2018).
2023 ska 58% av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (55% 2018).
2023 ska 85% av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83% 2018).
2023 ska 55% av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (51%2018).
2023 ska 92% av Blekingetrafikens kunder i vara nöjda med servicetrafiken (90% 2018)
(Servicetrafiken innehåller färdtjänst och sjukresor)

Kostnaden bedöms ligga inom befintlig ram.

8.2.5 Infrastruktur och stadsplanering
Kollektivtrafiken är mycket beroende av hur framkomligheten är mellan de punkter som resenärerna vill
komma nära. Kommunerna och trafikverket påverkar till stor del hur kostnadseffektiv och konkurrenskraftig
kollektivtrafiken är. För att utveckla kollektivtrafikens infrastruktur krävs nära samarbete mellan Region
Blekinge och väghållaren som är kommunen eller trafikverket. Vid förändringar i den fysiska planeringen är
det viktigt att frågor som rör busstrafiken görs på ett tidigt stadium. I kampen om resenärerna behöver
kollektivtrafiken kunna kombineras med andra färdsätt för att man ska komma från dörr till dörr. Ibland är
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bilen, cykeln eller en promenad utmärkta färdsätt vilket kräver bra gång- och cykelvägar samt parkering i
anslutning till kollektivtrafiken. Det kan också finnas behov av att ge plats för cykeln på bussen eller tåget
vilket under visa förutsättningar kan vara möjligt. Under 2018 togs checklistor fram gemensamt mellan
Region Blekinge och kommunerna för att säkerställa att gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras av planoch byggavdelningar. Detta vill vi följa upp under den här programperioden och har satt upp följande mål.
•

I slutet av programperioden ska Region Blekinge kunna redovisa en positiv utveckling med en
aktivare samplanering mellan Region Blekinges planering av kollektivtrafik och den fysiska
planeringen som utförs av Blekinges fem kommuner.

Kostnaderna bedöms ligga inom befintlig ram.

8.3 Riktlinjer för kollektivtrafiken
Utöver tidsatta mål finns delar i trafiken som behöver nämnas som prioriterade även om det inte finns
förutsättningar för att bestämma nivå och tid för genomförande. Det innebär att dessa delar är prioriterade på
lång sikt och alltid ska finnas med när Blekingetrafiken planerar sina insatser.

8.3.1 Ekonomi och taxor
Enligt SKL:s öppna jämförelser är kostnaden för kollektivtrafiken i Blekinge förhållandevis låg per resa. En
god kostnadstäckning innebär att trafiken är relevant och bidrar till en god ekonomi vilket är grunden för
trafiksatsningar. Det är viktigt att rörelsefrihet finns för prissättning för att kunna anpassa dessa till
kostnadsökningar eller en förändrad marknad. Det ska vara möjligt att med kort varsel tillföra kapacitet för att
inte bromsa en resandeökning. Det ska också vara enkelt att betala i alla trafikslag.
•
•
•
•

God kostnadstäckning ska eftersträvas i kollektivtrafiken som helhet.
Prissättningen inom kollektivtrafiken ska vara ett av flera verktyg för att nå målet om högre
marknadsandel av resor med motoriserade fordon i Blekinge.
Region Blekinge ska löpande arbeta för eliminering av högre priser som en effekt av att resenären
passerar en länsgräns.
Nya sätt att betala ska införas i servicetrafiken under programperioden.

8.3.2 Mötesspår Kallinge/Bredåkra
I gällande nationell infrastrukturplan 2018 – 2029 ingår hastighetshöjande åtgärder med mötesspår på
Blekinge Kustbana vid Kallinge. Ronneby kommun har under samrådsprocessen framfört önskemål om att
placeringen blir vid Bredåkra i anslutning till flygplatsen vilket också finns i överenskommelse med Region
Blekinge inför skatteväxlingen från 2018. Valet av den exakta placeringen har ingen betydelse för tågsystemet
i Blekinge varför region Blekinge stödjer en placering vid flygplatsen med följande reservation. En byggstart
2024, i nationell plan, eller tidigare är viktig att hålla då statliga medel finns och en effektivare trafikering är
beroende av åtgärden. Trafikverket har gjort bedömningen att denna placering innebär merkostnader som
inte täcks av statens finansiering och då måste tillskjutas av Ronneby kommun enligt samverkansavtal med
Region Blekinge. Ronneby kommun behöver därför träffa överenskommelse med Trafikverket om
finansiering och en säkerställd tidplan. I annat fall föreslår Region Blekinge att Trafikverket väljer den mest
kostnadseffektiva lösningen. Region Blekinge vill förtydliga att åtgärden syftar till restidsförkortning,
robusthet i systemet, möjlighet till fler avgångar och att det inte finns några planer på tågstopp med möjlighet
till resenärsutbyte.
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9 Strategiska val för kollektivtrafiken
Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2020 – 2023 behandlar en mellanperiod efter omfattande
trafikomläggningar i samtliga kustkommuner och före en period med större infrastruktursatsningar på
järnvägen samt upprustade och nya tåg. En stor upphandling av busstrafiken inträffar också i nästa
programperiod (2024). Detta innebär fyra år av relativt små definierade trafiksatsningar men samtidigt en
viktig period för att ta hand om förväntade ökningar i resenärsvolym som redan har kunnat konstateras.
Utöver det större och förbättrade trafikutbudet ser vi en ökad efterfrågan till följd av större ansvarstagande
bland Blekinges invånare för att stödja omställningen till miljövänligare och mer energieffektiva färdsätt.
•
•
•
•

•
•

•

För att omsätta den här positiva situationen i reell förändring av hur vi reser i Blekinge krävs en
högre kapacitet i busstrafiken med fler och större fordon samt fler välutbildade förare.
Fler resenärer kräver en fortsättning av utbyggnaden av tillgänglighetsanpassade hållplatser och
informationssystemet där realtid vid hållplatser har lyft förtroendet för kollektivtrafiken i länet.
Ett behov som har understrukits i många samråd och workshops är en fortsatt satsning på
skärgårdstrafiken som är ett dragplåster för länet och bidrar till den viktiga turismnäringen.
Ett val som görs i detta dokument är vilka förutsättningar som ska gälla för framtagande av riktlinjer
inför kommande upphandlingar. En utredning har redan inletts gällande frågan om drivmedel där vi
pratar om emissionsfritt i våra städer och där flera alternativa drivmedel ska vägas mot varandra för
att med ett livscykelperspektiv hitta den mest fördelaktiga mixen.
Under programperioden ska en tågstrategi tas fram där vi tar ett helhetsgrepp för att få en bra grund
för det långsiktiga arbetet med att förbättra resmöjligheterna i Blekinge och till mål utanför länet.
Slutligen vill vi fortsätta samarbetet med Trafikverket och kommunerna för att prioritera gång, cykel
och kollektivtrafik i den fysiska planeringen för att kunna erbjuda fler ett bra utbud av energieffektiva
och miljövänliga färdsätt i länet.

10 Miljöbedömning
Enligt miljöbalken kap 6 §11 finns skyldighet att överväga om det finns behov av att göra en miljöbedömning
när det handlar om lagstadgade planer och program. En miljöbedömning ska göras då ett …”genomförande
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ansvaret för behovsbedömningen har den myndighet eller
kommun som upprättar planen eller programmet”. (Svensk författningssamling, Miljöbalk 1998:808 kap 6
§11)
Enligt erfarenhet från tidigare behovsbedömningar är inte åtgärderna i detta dokument av så betydande att de
kan medföra betydande miljöpåverkan enligt lagens mening. Regionala kollektivtrafikmyndigheten gör
därmed tolkningen att en miljöbedömningsprocess inte är aktuell för Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2020 - 2023.
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11 Ekonomi
Under kap 4 beskrivs det framtida önskade Blekinge och hur kollektivtrafiken kan bidra. Där framgår värdet
av de samlade föreslagna åtgärderna som ska vägas in när vi nu beskriver hur dessa påverkar ekonomin. Vi
beskriver här förutsättningar för intäkter och kostnader för kollektivtrafiken i Blekinge samt övergripande hur
ambitionerna i detta dokument bedöms påverka ekonomin. Total nettokostnad finns även under respektive
mål i kap 8 där flertalet mål bedöms inrymmas i befintlig budget.

11.1 Regler för underskottsfördelning
Sedan 1 januari 2019 täcks underskottet i den del av kollektrafiken som benämns som bastrafik av Region
Blekinge enligt Samverkansavtalet från 2018. Region Blekinge tar också kostnader för resenärsanläggningar
ovan mark som väderskydd, informations- och biljettutrustning samt kostnader för resenärslokaler.
Kommunerna belastas med kostnader för s.k. tilläggstrafik där delar av busstrafiken med litet resandeunderlag
samt den del av skärgårdstrafiken som bara bedrivs sommartid och är av turistisk karaktär. Kommunerna står
också för markarbeten, underhåll av markytor, elframdragningar och elförsörjning av
kollektivtrafikanläggningar. Mer detaljer om kostnadsfördelningen finns i bilaga 5.
Trafik över länsgräns upphandlas i samarbete med respektive grannlän och kostnader fördelas som regel efter
antal kilometer i respektive län.

11.2 Ekonomisk utveckling 2012 – 2018
Kostnader för kollektivtrafik har ökat mer än resandet i Sverige under senare år och Blekinge är inget
undantag. Politiska ställningstaganden gällande miljö, tillgänglighet, information och resandekomfort har gett
kollektivtrafik med hög standard vilket har påverkat kostnaderna. I Blekinge har t.ex. investering gjorts i en
större andel tågtrafik och bussar med förnybart drvmedel och elhybridteknik som har bidragit till att komma
närmare övergripande mål för länet. Ett skifte av biljettsystem har också gett utvecklingskostnader. Resandet
har ökat i busstrafiken efter trafiksatsningar i främst länets stadstrafik som också ökade trafikkostnaderna
enligt plan. Under 2018 utökades utbudet av skärgårdstrafik som har bidragit till turismen i länet men som
påverkar kostnaden för kollektivtrafiken. Sammantaget har marknadsandelen för kollektivtrafiken ökat från
13% till 16% under programperioden 2016 – 2019. Här visas hur underskottet i Blekinges kollektivtrafik och
därmed hur finansiärernas bidrag har förändrats mellan åren 2012 och 2018.
2012
2014
2016
2018
Trafikens nettokostnad (mnkr)
187*
254*
295
326
* Rensning från obeskattade reserver gör att siffrorna för 2012 och 2014 är högre än de som redovisades i
trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019 för samma år. Dessa siffror anger trafikens kostnader reducerat med
intäkter i trafiken.

11.3 Föreslagna satsningar som bedöms påverka nettokostnad
Under programperioden 2016 – 2019 genomfördes omläggningar av trafiken i samtliga kustkommuner.
Samtidigt upprustas nu Öresundstågen enligt tidigare beslut. Sammantaget ger detta en högre standard vilket
ger kollektivtrafiken en bättre konkurrenskraft. Vi har också sedan omläggningen i länets stadstrafik sett nya
resenärer och marknadsandelen för kollektivtrafiken förbättras. I denna programperiod ser vi mindre behov
av satsningar på ny trafik men ett stort behov av att ha kapacitet för att ta emot nya resenärer för att gjorda
satsningar ska få effekt i form av en fortsatt resandeökning. Vid vissa tider och på vissa sträckor råder det
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idag (maj 2019) kapacitetsbrist vilket bromsar resandeökningen. Behovsanalysen ger därför att det finns
fortsatt behov av de medel som tidigare har beslutats för kapacitetsökningar. Utöver detta ser vi att behovet
av utbyggnad av Öresundstågen till timmestrafik under helger kvarstår vilket inte rymdes i budgeten under
perioden 2016 – 2019.
En stor post som vi väljer att ta bort i programmet är trafikökning i form av två tågavgångar till Karlskrona.
Denna fråga flyttas till beslut om en tågstrategi för Blekinge där ambitionen är att ta fram ett förslag för beslut
under 2021. En fråga som påverkar detta är också mötesspåret i Kallinge som är planerat till 2024.
Sammantaget ger detta två utpekade områden där vi ser nettokostnadsökningar under programperioden:
•
•

Utbyggnad av Öresundståg till timmestrafik helger
Övriga åtgärder och kapacitetsökningar

3,0 mnkr ramökning från 2021
3,9 mnkr årlig kostnadsökning från 2017*

* Utöver beskrivna trafiksatsningar bedöms en allmän succesiv övergång till kollektivtrafik enligt
beskrivning av marknadsandelsmålet leda till behov av utökad kapacitet i form av t.ex. fordon och förare.
Siffran anger bedömning av årlig utökning av nettokostnadsram i 2017 års penningvärde.
En trafiksatsning där dialog finns med Region Kronoberg är två dubbelturer med direkttåg Karlskrona –
Växjö. Satsningen skulle minska restiden för pendling mellan städerna vilket ligger i linje med den långsiktiga
planeringen. Nedan beskrivs bedömd kostnad och möjligt startår.
•

Två nya dubbelturer direkttåg Karlskrona – Växjö

9,5 mnkr ramökning från 2023

Övriga kostnader som flaggas för under programperioden är befintlig trafik där nya avtal ska tecknas vilket
kan leda till kostnadshöjningar. Dessa trafikavtal är Krösatåg, Öresundståg och Serviceresor.
Observera att detta är en information om Region Blekinges bedömning av kostnader för åtgärder som är
viktiga för att nå uppsatta mål. Beslut om åtgärder och därmed ekonomisk påverkan tas inte genom detta
dokument utan i ordinarie budgetarbete. För beskrivning av och motiv till åtgärderna se kap. 7 Behovsanalys
och kap 8 Mål och riktlinjer. Mer detaljer om ekonomin finns i bilaga 5.
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12 Våra roller
Detta dokument innebär beslut om mål, riktlinjer och ambitioner som ska ge värdefulla effekter för Blekinge
genom en bättre kollektivtrafik. Programmet är ett underlag för det fortsatta arbetet men för att besluten ska
få ett värde är det helt avgörande att det finns en organisation som genomför föreslagna åtgärder och följer
upp att de får avsedd verkan. Kollektivtrafikens utveckling är därför beroende av att flera delar av samhället
engageras och här följer några huvudrollsinnehavare.
Invånaren och besökaren
Många val görs som påverkar samhället. När hen väljer sitt sätt att resa påverkas personens ekonomi, tid och
miljöbelastning. Hur hen väljer att prioritera dessa olika delar är personligt varför det behövs ett
ansvarstagande från var och en även om valet påverkas av regler och avgifter som olika myndigheter styr
över. När många reser finns ett bra underlag för att öka utbudet ytterligare.
Trafikutövaren
De som är närmast nuvarande och blivande resenärer är de cirka 400 personer som arbetar på bussar, båtar,
tåg och i taxibilar. Bakom dessa står många i administration och företagsledning som planerar verksamheten i
trafikföretagen. Den här gruppen av kollektivtrafikexperter vet vad som behöver förbättras och är resenärens
viktiga kontakt med kollektivtrafikorganisationen varje dag. För att sprida och utbyta kunskap är dock dialog
mellan trafikföretaget och trafikbeställaren viktigt såväl i form av utvecklande arbete som i utbildningsform.
Trafikföretagen har fått vara med och påverka detta program och har en viktig roll för att målen ska nås. På
nationell nivå är fortsatt samarbete mellan trafikföretagens branschorganisationer och RKM:s
intresseorganisationer SKL och Svensk Kollektivtrafik viktigt för bland annat utveckling av lagar och
regelverk för resenärens bästa.
Näringsliv
Näringslivet i Blekinge når många besökare, medarbetare och kunder och påverkar mycket hur man väljer att
resa. Näringslivet är tydliga med att kollektivtrafiken är viktig för företagsetablering och rekrytering och ser
gärna att trafiken utvecklas. Det finns många sätt för företag att informera och aktivt påverka resandet hos
anställda och därmed förbättra sin miljöprofil genom de produkter som Blekingetrafiken och övriga
kollektivtrafikleverantörer erbjuder.
Kommunerna i Blekinge
Genom sitt stora arbetsgivaransvar, sitt stora besöksantal och sina möjligheter att styra samhällsplaneringen
påverkas mycket av hur kollektivtrafiken utvecklas och hur många som väljer kollektivtrafiken. Ett djupt
samarbete i tidiga skeden mellan kollektivtrafikplanering och samhällsplanering i övrigt är en förutsättning för
att kunna forma en attraktiv kollektivtrafik.
Region Blekinge
Region Blekinge är ett samverkansorgan som är inrättat för att hantera länsövergripande frågor. Sedan 2019
är vård- och hälsofrågor under samma tak som kollektivtrafiken och andra utvecklingsfrågor.
Kollektivtrafiken är ett av flera redskap för att bygga det Attraktiva Blekinge där renare luft och andra
hälsofrågor finns med i enlighet med utvecklingsstrategin. En roll för Region Blekinge är att forma ett lag av
de viktiga aktörerna ovan, samt många andra som inte har nämnts här, och sätta en gemensam kurs mot
framtidens Blekinge. Slutligen har Region Blekinge uppgiften att analysera måluppfyllelsen för att se att
åtgärder får avsedd verkan.
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13 Avslutning, så här går vi vidare
Blekinge ska vara en attraktiv region där man vill bo och verka i och en region som man väljer för sin
semestervistelse. För att nå dit behöver Blekinge flyttas närmare landets utvecklingscentra genom bättre
energieffektiva persontransporter samtidigt som vi utvecklar transportapparaten inom länet. Vi vill erbjuda
alternativ till bilen för att utveckla grönare och tystare stadscentra som lockar fler besökare. Vi har bra
möjligheter att bryta trenden där luftföroreningar blir en allt vanligare dödsorsak genom elmobiliteten som nu
tar fart på riktigt. Landsbygden ska också få bättre kollektivtrafik med pendlingsmöjlighet för fler och en
utvecklad närtrafik. Utöver attraktiva städer växer besöksnäringen tack vare en utvecklad skärgårdstrafik och
ett omfattande cykelledsnät.
För att nå dessa effekter krävs mycket arbete och några svåra beslut. En titt i backspegeln visar att den
ifrågasatta satsningen på Kustpilen som genomfördes 1992 har inneburit 2 miljoner nya resenärer och är
stommen i Blekingetrafikens utbud. Nu krävs betydligt kortare restider på Kustbanan och en driftssäkrare
tågtrafik som finns med i planeringen genom infrastruktursatsningar och nya tåg. Kollektivtrafiken är en av
flera delar av samhällsutvecklingen som behöver samverka för att önskade mål ska nås. Ett exempel är att
använda de checklistor som nu finns för att kollektivtrafiken ska komma in tidigt i den fysiska planeringen där
kommunerna i Blekinge har huvudrollen. Vi behöver dels bygga bostäder och målpunkter där
kollektivtrafiken redan finns. Vid planering av nya områden måste dessutom kollektivtrafiken komma med
tidigt för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga resor.
Blekingetrafiken ser nu en ökad efterfrågan på resor inom kollektivtrafiken. Låt oss hjälpas åt att anpassa
kollektivtrafiken för att tillgodose önskan om snabba, komfortabla, energieffektiva och hållbara sätt att färdas.
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Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 1 Tillgänglighetsanpassning

10 mest prioriterade hållplatserna att genomföra under
perioden 2020-2023
I målavsnittet i kapitel 8 nämns att vi under kommande programperiod väljer att koncentrera åtgärderna
gällande tillgänglighetsanpassning till ett antal hållplatser. Detta är viktigt för att göra det tydligt vad som är
viktigast för trafikens utveckling men allra mest för resenärer med särskilda behov av komfort vid hållplatsen.
Här följer en förteckning över dessa hållplatser:
Karlskrona
1. Hållplats Kungsplan, antal påstigande 141 300. Tre hållplats lägen som är i trafik och ingen av dessa
är tillgänglighetsanpassade. Nya lägen byggs ochtillgänglighetsanpassas. Två befintliga lägen plockas
bort för att möjliggöra exploatering.
2. Hållplats Saltö, antal påstigande 67 900. En hållplats i vändslings som saknar kontrast och ledstråk.
3. Hållplats Amiralitetstorget, antal påstigande 49 400. Två lägen används varav ena läget inte är
tillgänglighetsanpassat.
4. Hållplats Gullaberg, antal påstigande 48 600. Två lägen används varav ena läget inte är
tillgänglighetsanpassat.
5. Östra Torp, antal påstigande 14100. Ett läge tillgänglighetsanpassat. Behov av två
tillgänglighetanpassade lägen vid Riksvägen för att minska trafikeringskostnaderna och förbättra
tillgängligheten till hållplatsen från närliggande bostadsbebyggelse, samt för att minska hastigheten
förbi Östratorp skolan.
6. Hållplats Tullskolan, antal påstigande 47 400. Två lägen används varav ena läget inte är
tillgänglighetsanpassat.
7. Hållplats Landsvägsgatan, antal påstigande 46 200. Två lägen används och ingen är
tillgänglighetsanpassad. Hållplatsen används i hög utsträckning av en äldre kundgrupp.
8. Hållplats Varvet, antal påstigande 45 000. Två lägen används och ingen är tillgänglighetsanpassad.
Ronneby
9. Hållplats Björkvägen, antal påstigande 9 200. Två lägen används varav ena läget inte är
tillgänglighetsanpassat.
Olofström
10. Hållplats Vilshult, antal påstigande 8 300. Två lägen används och inget är till gänglighetsanpassat.
Detta är Trafikverket som är väghållare.
Utöver dessa nämns här ytterligare fyra hållplatser med många resenärer som behöver anpassas
11. Hållplats Sparre, Karlskrona. Antal påstigande 39 800. Två lägen används varav det ena läget
inte är tillgänglighetsanpassat.
12. Hållplats Kungsmarken centrum, Karlskrona. Antal påstigande 37 700. Två lägen används varav
det ena läget inte är till gänglighetsanpassat.
13. Hållplats Polhemsgatan, Karlskrona. Antal påstigande 31 500.Två lägen används varav det ena
läget inte är till gänglighetsanpassat.
14. Hållplats Kronotorp, Karlskrona. Antal påstigande 25 600. Två lägen används och ingen är
tillgänglighetsanpassad.

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser i Blekinge med mer
än 20 påstigande per dygn 2018
I förteckningen nedan visas vilka av våra stora hållplatser i Blekinge län som är "tillgänglighetsanpassade"
enligt vår definition där följande krav ska vara uppfyllda:
• Plattform med kantstenshöjd 16 –17 cm
• Väderskydd med sittbänk (Under förutsättning att det är fysiskt möjligt)
• Tidtabell
• Belysning. I väderskydd eller allmän belysning.
• Nivåfri anslutning till omgivande gång-och cykelvägnät alternativt närliggande väg eller gata
Utöver kraven är ambitionen att hållplatsen har taktila står och kontrastfärg vid kantstenen.
I listan finns information om vilka av hållplatserna som är bytespunkter. Det finns ingen linje i Blekinge där
samtliga hållplatser är anpassade enligt definitionen. I målformuleringen i kap 8 anges mål om utbyggnadstakt
och då tas hänsyn i första hand till antalet påstigande vid hållplatsen och inte att prioritera vissa linjer.
Några sammanfattande tal
Totalt antal hållplatser med mer än 20 hållplatser per dygn:
Totalt antal tillgänglighetsanpassade hpl över 20 påstigande per dygn:
Antal ej tillgänglighetsanpassade hållplatser:
Antal tillgänglighetsanpassade bytespunkter:

144
124 (86%)
20
29 (100%)

Hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn 2018
Bytespunkt är markerad med gult
Hållplats
Asarums kyrka
City Gross
Fridhemsgatan Karlshamn
Froarpsvägen
Gustavsborg Karlshamn
Halda Svängsta
Hästaryd
Högskolan Östra Piren
Janneberg Karlshamn
Karlshamn Centrum väst
Karlshamn Centrum öst
Karlshamn Resecentrum
Karlshamn Sjukhuset huvudentre
Mörrum Bygatan
Mörrum Stationsvägen
Mörrums kyrka
Nya Stan Karlshamn

Kommun
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn

Tillgänglighetsanpassning
Huvudläge
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
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Offerkällan
Pukaviks rondell
Recordvägen Svängsta
Sjukhuset Sölvesborgsv Karlsha
Stora vägen
Storgatan Asarum
Svängsta centrum
Svängsta kyrka
Väggaskolan Karlshamn
Österslättskolan Karlshamn
Östralycke
Af Chapmangymnasiet
Alamedan Karlskrona
Amiralen Lyckeby
Ankaret Karlskrona
Annebo Karlskrona
Backabo Karlskrona
Bastasjö
Benabacken Nättraby
Bergåsa centrum
Bergåsa station
Bubbetorp Rödeby
Campus Gräsvik
Carlandravägen Lyckeby
Carlemansvägen Lyckeby
Chapmansplan Karlskrona
Dalby Nättraby
Drottninggatan Karlskrona
Ekeberg Karlskrona
Ekholmen Karlskrona
Fågelmara
Galgamarkstrappan Karlskrona
Gullaberg Karlskrona
Gullberna
Gunnar Torhamns väg Lyckeby
Harry Martinsons v Lyckeby
Herrgårdsvägen Hästö
Holmsjö
Holmsjö station Krösatåg
Hultvägen Karlskrona
Hässlegårdens förskola
Hästö
Intagsvägen Karlskrona
Jämjö centrum
Järavägen
Karlskrona Amiralitetstorget
Karlskrona centralstation
Karlskrona centrum Parkgatan
Karlskrona Lokstallarna
Klakebäcksvägen Jämjö
Kronotorp Lyckeby
Kungsmarken A-huset

Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Ej anpassad
Ej anpassad
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
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Kungsmarken B-huset
Kungsmarken centrum Karlskrona
Kungsmarken C-huset
Kungsplan Karlskrona centrum
Kvarngatan Karlskrona
Kyrkogården Karlskrona
Lallerstedts gata Karlskrona
Landsvägsgatan Karlskrona
Lindesnäs Karlskrona
Lyckeby centrum
Lyckeby Slottsbacken
Långö
Marieberg Karlskrona
Motellet Karlskrona
Mörtövägen Rödeby
NKT Arena Karlskrona Rosenholm
Nättraby E22
Nättraby hörnet
Nättraby skola
Parkvägen Jämjö
Polhemsgatan Karlskrona
Ramdala
Rosenholm
Roslundavägen Nättraby
Rödeby centrum
Rödebyholm Rödeby
Rödebyskolan
Saltö Karlskrona
Saltö torg Karlskrona
Sjukhuset huvudentrén Karlskro
Spandelstorpskolan Lyckeby
Sparre Karlskrona
Stadsträdgården Lyckeby
Sturkövägen
Sunnadal Karlskrona
Södra Hässlegården
Toras väg Verkö
Torskors
Trastvägen Rödeby
Tullskolan Karlskrona
Uranvägen Torskors
Varvet Karlskrona
Verkö
Verkö färjeterminalen
Verkö industriområde
Östra Torp Lyckeby
Gamla torg Olofström
Jämshög Bygatan
Olofströms resecentrum
Olofströms station
Vilshult
Almvägen Kallinge

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Olofström
Olofström
Olofström
Olofström
Olofström
Ronneby

Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Ej anpassad
Ej anpassad
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Ej anpassad
Ej anpassad
Ej anpassad
Ej anpassad
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
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Backaryd
Björkvägen Kallinge
Brandstationen Ronneby
Fanjunkarevägen Kallinge
Gamla HultaRonneby
Gångbrogatan Ronneby
Hallabro
Hjorthöjden Ronneby
Kallinge kyrka Kallinge
Kallinge torg
Knut Hahnsskolan Ronneby
Lindvägen södra Kallinge
Listerby
Listerby E22
Ronneby Resecentrum
Ronneby Stadshuset/Maxi
Ronneby torg
Älgbacken Ronneby
Falkvik Nexövägen
Hästtorget Sölvesborg
Klosterplan Sölvesborg
Mjällby centrum
Sölvesborg Resecentrum

Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg

Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Huvudläge
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Ej anpassad
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
Alla Lägen
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Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 2 Regler hållplatser kommersiell trafik

Regler hållplatser kommersiell trafik
Region Blekinge har en generös inställning till kommersiella aktörer som vill köra linjelagd busstrafik i
Blekinge. Trafiken har ett värde för samhället, som komplement till Blekingetrafiken, varför ledig kapacitet i
våra hållplatser med tillhörande väderskydd upplåts utan kostnad. Vid kapacitetsbrist kan en prioritering av
vilka bussar som kan angöra vid olika tider behöva göras. Material som krävs för den kommersiella trafiken
samt arbetstid som förorsakas av trafikutövaren och innebär en kostnad för Region Blekinge faktureras
trafikutövaren.
Som förutsättning för användning av hållplatser och för att informera om trafiken på hållplatsen gäller
villkoren nedan. Dessa regler gäller tillsvidare då en handbok för kommersiella aktörer planeras. Under
sommaren 2016 kommer stora delar av Karlskronas stadstrafik att omplaneras varför informationen på
väderskydden också kan behöva bytas i sin helhet.

Annonsering i hållplats med väderskydd
Tidtabell ska finnas för kommersiell trafik. Region Blekinge ordnar plats, sätter upp tidtabellshållare och
meddelar vilket format som ska användas, A3 eller A4. Uppsättning av tidtabell sker på anvisad plats av
trafikutövare. Skötsel och uppdatering av tidtabell utförs av trafikutövare. Skötsel av tidtabellstavla sker av
Region Blekinge. Tidtabell med fel mått, dåligt underhållna eller utgångna tidtabeller plockas bort av Region
Blekinge utan skyldighet att informera om detta. Dekal med mått 300x150mm liggande får placeras i gavelruta
mot körriktning. Dekal ska placeras kant i kant med övriga dekaler. Inga mellanrum mellan andra dekaler och
profilstolpe får förekomma. Placering sker från vänster till höger utifrån väderskydd sett. Dekal ska vara
dubbelsidig, en dekal på vardera sidan av gavel ruta. Dekal underhålls av trafikutövare. Dekal som inte har rätt
mått eller inte är underhållna tas bort av Blekingetrafiken. Ingen rapportering kommer att ske om detta har
gjorts.

Annonsering i hållplats med hållplatsstolpe
Region Blekinge sätter upp tidtabellskassett format A3. Uppsättning av tidtabell sker av trafikutövare. Skötsel
och uppdatering av tidtabell sköts av trafikutövare. Skötsel av tidtabellskassett sker av Region Blekinge.
Tidtabell med fel mått, dåligt underhållna eller utgångna tidtabeller plockas bort av Blekingetrafiken. Ingen
rapportering till respektive utövare kommer att ske om detta har gjorts.
Ingen annonsering får ske på topptavla.

Fakturering
Kostnad för material och arbete som behöver utföras till följd av trafikutövares begäran faktureras till
självkostnadspris. Gäller ej löpande skötsel av väderskydd och infotavlor.

Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 3 Samrådsredovisning

Samrådsredovisning
Samråd är en central funktion i kollektivtrafiklagen. Beslut om mål och riktlinjer i trafikförsörjningsprogrammet ska bygga på dialog med och kunskap förmedlad av olika samhällsgrupper. Det har därför varit
viktigt att detta inte har betraktats som informationsmöten utan att dialogen ska reflekteras i det underlag som
besluten bygger på. Samråden som redovisas nedan har genomförts från sommaren 2018 och fram till ganska
sent i programmets utvecklingsprocess. Även de samråd som har genomförts sent har varit del av politikernas
beslutsunderlag. Samråden har genomgående genomförts genom att samrådsparten har informerats om syftet
med trafikförsörjningsprogrammet och samrådets funktion i processen. Största delen av samrådet har ägnats
åt att hämta in synpunkter och önskemål som underlag till programmets utformning. Samråden redovisas här
som referat från respektive sammanträde.

Resenärer
Resenärernas synpunkter påverkar kollektivtrafiken varje dag genom dels dialog med Blekingetrafikens
kundtjänst och samtal med de drygt 300 förarna i Blekinge. Utöver det materialet representeras resenärerna
här av dels ett urval av våra resenärer i vårt så kallade resenärsråd. Vi bjöd också in länshandikapprådet där
fyra organisationer som företräder personer med olika typer av funktionsvariation deltog.

Referat samråd resenärsråd 181219
Mötets syfte var att få en bild av olika resenärers syn på kollektivtrafiken idag och vad som kan och bör
utvecklas. Representanterna valdes ut i flera steg. Genom Buss-TV ombads resenärer som ville påverka
kollektivtrafiken att anmäla sig. Av 26 st som hade motiverat sin medverkan valdes 10 st ut som gav en bra
spridning i Blekinge över geografi, kön och ålder. På mötet deltog 8 av dessa från hela Blekinge med ålder
mellan 16 och 75 år och en jämn könsfördelning. Från Region Blekinge deltog undertecknad, Emil Linge,
Anna Claesson och Pär Welander.
Mötet inleddes med en presentation om både trafiken i Blekinge och Trafikförsörjningsprogrammet som
dokument och process. Därefter bestod mötet av en öppen dialog där olika frågeställningar fanns med för att
olika områden i trafiken skulle behandlas.
Nedan följer ett antal punkter som speglar vad som kom fram i dialogen:
•
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighetsanpassning har utvecklats mycket bra men det finns utvecklingsmöjligheter i
skärgården där förutsättningarna är svåra både gällande vid bryggor på öarna och på vissa båtar.
Säkerheten är viktigt att jobba vidare med, inte minst krävs åtgärder då cykeltrafiken ökar nära
bussresenärerna.
Ojämn nivå på förare. Vissa är jättebra men andra kör dåligt och ger dålig service. Ex används inte
alltid nigning, fastsättning av rullstol eller ramp. Fortsatt utbildning behövs.
Turismbyrån saknar info om skärgårdstrafik
Pendlarparkeringar saknas. Prioritering i stadsplanering behövs. Ex N Smedjegatan/Ö Vittusgatan.
Det är osäkert att lämna cykel vid hållplats.
Dålig landsbygdstrafik
En förbättrad tågtrafik kräver framförallt förbättrat förtroende med bättre tidhållning. Här behövs
också bra komfort för de långa resorna vilket kan vara problem då samma tåg används även för korta
pendlingsrelationer. Även kortare restider är viktigt samt högre turtäthet.

•
•
•

Det fanns olika bilder av hur Ronnebys stadstrafik fungerar efter omläggning.
Kustbussen är ett bra alternativ till tåget då bussen är mer tillförlitlig. Störningsinfo för tåg är dålig.
Realtidsinfo mycket bra. Gärna på fler hållplatser. Gärna även realtid i app.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet och att vi behåller
kontakterna till gruppen om det kan uppstå behov av fler kontakter.

Referat samråd Länshandikapprådet 181106
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som representerades av Trafikutvecklare Jan
Johansson, färdtjänsthandläggare Pia Borg Lindblom och undertecknad. Informationen bestod av beskrivning
av den allmänna kollektivtrafiken, färdtjänsten och den öppna Närtrafiken. Informationen bestod bl.a. av en
bild av hur trafiken är upplagd, vilka regler som finns och diverse siffror över resenärer och antal
färdtjänstinnehavare i länet.
Länshandikapprådet representerades av Ingrid Hoffman från Landstinget, Anita Sjödahl från NSPH, Eskil
Hedberg från allergiföreningen, Jan-Åke Hansson från SRF och Bengt Johansson från DHR.
Här följer inspel och önskemål som framkom under mötet. Flera i gruppen framförde önskemål om att ha en
fortlöpande dialog i någon samverkansgrupp. Den enklaste lösningen kanske är att någon från
Blekingetrafiken regelbundet deltar i länshandikapprådet. Ingrid Hoffman framförde att det ofta finns
klagomål på sjukresorna vilka skulle kunna hanteras vid regelbundna träffar mellan planerare, sjukvården och
resenärerna.
Gällande busstrafiken framfördes att det är svårt för synskadade när flera bussar står på rad utan egen
hållplats. Från allergiföreningen önskades rökfria hållplatser vilket inte kan genomföras idag av juridiska skäl.
I den öppna Närtrafiken är kontantkravet ett problem, en fråga som finns med när nytt biljettsystem införs
under 2019. Gällande tågen önskades utrop på stationerna vid alla avgångar och ankomster.
skärgårdstrafiken och den lokala trafiken. Gällande tillgängligheten saknas mycket enligt deltagarna och
fortsatt dialog önskas. Bl.a. sätts ibland turistbussar in som tågersättning vilka inte är tillgänglighetsanpassade.
Avslutningsvis skickade mötet med att vi ska tänka jämlikhet och inte bara jämställdhet där funktionsnedsatta
är en viktig grupp i samhället.
Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet. Deltagarna önskade
förslaget utskickat till samtliga föreningar för remissvar. Även bilder från dagens presentation beslutades
skickas till deltagarna.

Blekinges kommuner
Kommunerna i Blekinge är viktiga för kollektivtrafikens utveckling dels genom kunskap om invånarnas
behov och dels genom att infrastrukturen i kommunerna, inte minst i centralorterna, till stor del påverkar
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kommunstyrelsernas arbetsutskott besöktes och här följer referat från
dessa möten.

Referat samråd KSAU Karlshamn 190219
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter
Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, Magnus Forsberg som beskrev
Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt Sören Bergerland som beskrev tankar om olika
utvecklingsfrågor gällande trafiken.
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Gällande landsbygdstrafiken beskrevs Hämta-projektet som en möjlig dellösning där samåkning ger större
tillgänglighet till de privata resurser som finns. En fråga som kom upp var relationen till taxi där Sören ville se
lindrigare krav gällande beskattning av inkomster för att inte den ekonomiska vinsten med att dela resurser
blir för liten i förhållande till insatsen.
Tågtrafiken blev en stor fråga på mötet där KSAU gav en tydlig bild av att man vill ha snabba förbindelser
med Malmö/Köpenhamn och där man saknade förbindelser mot Blekinge på kvällen för att klara resor från
kontinenten. Tidhållning och stabilitet betonades som viktiga krav och Sören meddelade att många åtgärder
som görs de närmaste åren syftar till detta. Karlshamns kommun såg gärna att Öresundståget snabbas upp för
att bara stanna en gång per kommun och kompletteras med ett lokalt tåg med stopp bl.a. i Åryd Bra
förbindelser med flyget är viktigt enligt Karlshamn men om det är Ronneby eller Kastrup kan diskuteras.
Gällande Sydostlänken var kommunen positiv till persontrafik och man kunde tänka sig
Stockholmsförbindelser via Älmhult.
Andra frågor var bättre Växjöförbindelser, busstopp i Åryd och vad det nya biljettsystemet kommer att
innebära. Man såg positivt på utveckling av skärgårdstrafiken och den lokala trafiken.
Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i
Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten.

Referat samråd KSAU Karlskrona 190305
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter
Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, Magnus Forsberg som beskrev
Trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och
process samt Sören Bergerland som beskrev tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.
Undertecknad refererade också kort till Karlskrona kommuns ÖP som bland annat innehåller 5000 planerade
bostäder till 2030, snabbare bussturer, grönare stadskärna och minskning av biltrafikens inverkan på miljön.
Ledamöterna i KSAU tog upp ett antal punkter. Man önskade effektivare användning av fordonen genom att
bussar som tomkör efter sista tur skulle kunna linjeläggas. Sören förklarade dock att det med nuvarande
avtalskonstruktion innebär större kostnader. Ordföranden meddelade att man planerar ett ärende om gratis
kollektivtrafik för äldre i lågtrafiktid. Man tog upp cykel på buss och Sören beskrev läget med att utredning
pågår. En tanke är att det kanske skulle behövas bokningssystem för att veta att cykeln får plats. Region
Blekinge jobbar också med tankar om lånecyklar vid stationer, sätt att parkera sin cykel på ett säkert sätt och
att utveckla länets cykelleder.
Landsbygdsfrågan kom upp och olika aspekter diskuterades. Olika signaler gavs i frågan om
pendlarparkeringar. Någon tyckte att trafik för boende nära centrum skulle prioriteras medan andra tyckte
vårt förslag om pendlarparkering i bra lägen i förorter var positivt. Detta är en av flera frågor där samverkan
mellan kommun och region behöver förbättras. Man eftersökte också bättre kollektivtrafik till Göteborg där
Sören beskrev dialogen om trafik via Hässleholm och Halmstad.
Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i
Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten.
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Referat samråd KSAU Olofström 190319
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter
Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev
Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.
Sören Bergerland kompletterade med inspel i trafiktekniska frågor. Undertecknad refererade också till tydliga
ställningstaganden i Olofströms översiktsplan från 2012 som väl fungerande infrastruktur och
kommunikationer, Sydostlänken ska byggas, bra förbindelser med Malmö/Köpenhamn och kollektivtrafik är
generellt viktig för Olofströms kommun
Efter föredragning bestod mötet av flera frågor där undertecknad kunde informera deltagarna vilket inte hade
bäring på trafikförsörjningsprogrammet. Nedan följer de punkter vi tog med oss från mötet som vi tolkade
som inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken.
En ledamot tyckte priserna på längre resor inom Blekinge är för höga. Sommarkortet är positivt men behöver
marknadsföras bättre. Man önskade åtgärd av hållplatsen vid Maxi på trafikverkets väg. Den allmänna
kollektivtrafiken till Kyrkhult och Gränum ansågs inte tillräcklig. Den öppna närtrafiken borde utökas och
marknadsföras mer vilket Sören besvarade med att detta är dyra resor. Förbindelserna mot Bromölla och
Älmhult är viktiga och fungerar väl idag. Länsgränserna utgör fortfarande ett visst hinder då priserna är högre
än inom länet. Två tekniska frågor om cykel på buss och begränsad plats för rullstol på linje 600 togs också
upp.
Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet där en
remissperiod gällande förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet.

Referat samråd KSAU Ronneby 190325
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter
Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev
Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.
Sören Bergerland kompletterade med inspel i trafiktekniska frågor. Undertecknad refererade också till tydliga
ställningstaganden i Ronnebys nyantagna översiktsplan. I anknytning till kollektivtrafiken tar ÖP:n upp att
god infrastruktur och bra kommunikationer med förnybara drivmedel är viktigt för en bra livsmiljö. En större
arbetsmarknadsregion stimuleras av bra regional kollektivtrafik. I städer och tätorter ska gång, cykel och
kollektivtrafik vara normgivande och bebyggelse ska planeras för att stärka underlag till kollektivtrafik. Man
önskar också att Hallabro, Backaryd; Kallinge, Bräkne-Hoby, Listerby och Ronneby utvecklas som noder till
kollektivtrafiken. Slutligen är man positiv till mötesstation i Kallinge enligt Trafikverkets ÅVS.
Nedan följer de punkter vi tog med oss från mötet som vi tolkade som inspel till programmet och den
kommande planeringen av kollektivtrafiken.
Landsbygdstrafik är viktigt där samåkning och skolresor sågs som alternativ till reguljära busslinjer. Frågan
om gratis resor för pensionärer togs upp där kommunen ombads framställa önskemål till Region Blekinge för
att försöka hitta lösning. Ledamöterna såg också gratisresorna för skolungdomar som ett bra initiativ som
man hoppas kommer till stånd även i år. Man ville också undersöka möjligheterna till utbyggd öppen
närtrafik. Man såg mycket positivt i den nyomlagda stadstrafiken i Ronneby men saknade trafiken över
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Utmarksvägen och Espedalen. Sören försvarade förändringen och ville återkomma till en utvärdering efter lite
längre tid.
Slutligen var ledamöterna mycket bestämda gällande nytt mötesspår i Ronneby som man ville ha placerat vid
flyget för möjlighet att anordna förbindelse mellan tåg och flyg. Man hänvisade till skatteväxlingsuppgörelse
där formulering ska finnas som stödjer station vid Ronneby flygplats.
Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande
förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet.

Referat samråd KSAU Sölvesborg 190312
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter
Christensen som beskrev kolleketivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev
Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.
Undertecknad refererade också till tydliga ställningstaganden i Sölvesborgs kommande översiktsplan som
samspel kollektivtrafik – bebyggelse, bygga nära kollektivtrafiken för minskad klimatbelastning, att man ser
positivt på upprustning av Blekinge Kustbana och att Sydostlänken är viktig för Sölvesborgs kommun.
Nedan följer inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken som framkom av
mötet.
Ledamöterna önskade översyn av förbindelser från Näsum och Bromölla till Sölvesborg som man ansåg hade
försämrats. Förbindelserna är viktiga för utbytet av skolelever mellan kommunernas skolor. Ledamöter såg
gärna att man kunde ha mindre fordon i kollektivtrafiken då många turer har låg beläggning och framförde att
Pågatågen, som ger halvtimmestrafik till Kristianstad och Karlshamn, är viktiga för kommunen.
Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande
förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet.

Region Blekinges politiska nämnder
Under processen har det varit viktigt att före en dialog med politikerna i Region Blekinge för att få inspel som
underlag till kommande förslag. Samråden genomfördes sent i processen när de nyvalda ledamöterna var
samlade.

Referat trafiknämnden 190228
Mötet inleddes med information enligt bilagd presentation som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge,
trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och
process samt olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.
Ledamöterna i trafiknämnden tog upp ett antal punkter. Efter det goda resultatet av snabbussatsning främst i
Karlskrona önskades mer av dessa. Tillgänglighetsanpassning togs upp som en viktig fråga och att man
behöver se individens behov som skiftar mycket. Man önskade att planeringen ser över anslutningar mellan
olika linjer som inte alltid passar. Även kvällsturer ansågs viktiga för servicenäringen i städerna. Sören tog
upp, vilket stöddes av nämnden, att ambitioner i trafikförsörjningsprogrammet ska vara prissatta för att
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tydliggöra vad en viss trafiknivå innebär ekonomiskt. En tanke togs upp om att anordna allmänna
informationsmöten under remissperioen.
Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet med bl.a.
en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar
under hösten. Tidplanen för remiss- och beslutsprocess presenterades med kommentaren att Region Blekinge
administrativa chef Helene Håkansson hade beskrivit tidsplanen som rimlig och möjlig.

Referat Regionala utvecklingsnämnden 190301
Mötet inleddes med information enligt bilagd presentation som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge,
trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och
process samt olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.
Ledamöterna i RUN tog upp ett antal punkter. 2-timmarsmålet för tågtrafiken bedömdes som viktigt
samtidigt som mötesspåret i Kallinge skulle placeras så nära flygplatsen som möjligt enligt önskemål främst
från näringslivet för att i ett senare skede kunna ge tågstopp nära flygplatsen vilket är en del av
skatteväxlingsuppgörelsen. Spjutsbygd nämndes också som möjligt tågstopp. Undertecknad kommenterade
att fler tågstopp kan utgöra hinder för att nå tvåtimmarsmålet. Åryd nämndes som viktigt att förse med stopp
för Kustbussen. Cykel på buss och förbättrade parkeringsmöjligheter vid tågstationerna ansågs också som
viktigt. Inspel gjordes att bussar och hållplatser idag inte når tillräckliga nivåer gällande
tillgänglighetsanpassning. Landsbygden togs upp som ett viktigt område för kollektivtrafiken. Inspel gjordes
också om lägre priser i kollektivtrafiken.
Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet med bl.a.
en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar
under hösten.

Övriga samråd
Referat samråd nationella organisationer 181205
Följande organisationer och deltagare medverkade:
BTH, Henrik Ny
Länsstyrelsen Blekinge, Anna Thyrvin
Landstinget Blekinge, Pia Lindahl och Oscar Kask
Trafikverket, Malin Dahlberg och Veronika Sörvik
Boverket, Magnus Jacobsson
Region Blekinge, Peter Hermansson, Sören Bergerland, Sarah Ericsson, Magnus Forsberg
Magnus Forsberg informerade om förutsättningarna för trafikförsörjningsprogrammet, Region Blekinges
ambitioner och processen för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet.
Henrik Ny, BTH, presenterar visionsarbete, bland annat om hur man kan gå mot ett fossilfritt samhälle.
”Peak Oil”, skillnaden mellan att hitta och att använda olja, samt den brist som uppstår. Även utsläpp, CO2koncentrationer och konsekvenser i form av ökade temperaturer. Visar ”budget” för hur mycket avgaser vi
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kan släppa ut i Sverige, utbrutet ur den globala budgeten. Tankar som uppkom är att det är kommande
bussupphandling är den sista för att faktiskt nå de mål som har satts upp i t.ex. Parisavtal.
Programmets målområden lades som grund för mötet och gruppen var eniga i att stora insatser behövs för att
ändra vårt sätt att resa. Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö är viktigt för tågets konkurrenskraft
och även turfrekvensen. Skärgårdstrafiken är viktigt för Blekinge som län. Sydostlänkens betydelse för såväl
gods som persontrafik diskuterades. Drivmedelsfrågan var uppe med el som den starkast växande trenden där
BTH ser i sin forskning att elfordon är mest miljö- och klimatvänliga men även kommersiellt starka då
kostnadsutvecklingen är gynnsam. Även samhällsplanering med vikten av gemensam planering för att nå
långsiktiga mål diskuterades.
En avslutande diskussion fördes i gruppen. Vad är slutmålet, ska alla åka kollektivt? För att marknaden inte
ska bli uppdelat (då kollektivtrafiken har svårt att nå alla), så kanske andra färdmedel behövs i
kollektivtrafiken också. Viktigt att hitta lösningar för att nå boende på glesbygden. Nöjdhetsmålet är viktigt att
ha med, eftersom förtroende från resenärerna är viktigt.

Referat samråd Trafikföretag 181113
Trafikföretagen representerades av Stefan Karlsson från Småland/Blekinge bussbranschförening och
Bergkvarabuss, Martin Jocobsson från Bergkvarabuss, Linda Olsson och Håkan Varenhed från Affärsverken
samt Elisabeth Åberg Pettersson och Magnus Pettersson från Trossöbuss.
Mötet inleddes med information från Region Blekinge där undertecknad visade bildspel om
trafikförsörjningsprogrammets uppbyggnad, syfte och olika målsättningar. Trafikchef Pär Welander beskrev
dagens allmänna kollektivtrafik. Trafikdirektör Sören Bergerland kompletterade informationen.
Här följer en redovisning av de inspel och kommentarer som trafikföretagen önskade att vi tog med i arbetet
med programmet och i planeringen av kollektivtrafiken. Båttrafiken ansågs som viktigt för Blekinge, en
profilfråga då Blekinge förknippas med skärgården. Turister och besökare ger intäkter och underlag för
näringslivet. Evenemangstrafiken är uppskattad och ger kontakt med nya resenärer. Landsbygdstrafiken
betraktades som kostnadsdrivande utan att kunna konkurrera med bilen. Busstrafikföretagen såg fram emot
nytt avtal om tågersättningstrafik. Servicen till resenärerna kan bli bättre om högre ersättning ges vid
beredskap mm. Gällande tågtrafiken ansågs högre tillförlitlighet viktigare än ytterligare utbyggnad.
Gällande kommersiell trafik såg företagen små möjligheter på bussidan. Högre p-avgifter skulle behövas vid
flyget för fler bussresor. Vid frågan om eventuell upphandling av flygbusstrafiken var man öppen för dialog.
Området med ny teknik berördes. Eldrift ansågs möjlig både i buss- och båttrafiken. Viktigt att upphandling
utformas även för mindre bolag vilket man ansåg var kvalitetsdrivande. Förarlös trafik ansågs ligga långt fram
i tiden gällande busstrafik med större volymer. Gällande cykel på buss finns krav i Kronobergs regionala
busstrafik där man inte kör med låggolvsbuss.
Utbildningskrav bör finnas i upphandlingar men ska skötas av entreprenören då man kan kombinera med
företagsinformation.
Slutligen betonade Trossöbuss att anbudspaket borde vara mindre än tidigare för att locka fler anbudsgivare
och för att fler trafikutövare i samma län ger kvalitetsutveckling.
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Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet

Referat samråd regionala kollektivtrafikmyndigheter 181217
Samrådet genomfördes under ett ordinarie möte mellan de regionala kollektivtrafik-myndigheterna i södra
Sverige. På mötet representerades grannregionerna, Kalmar, Kronoberg och Skåne samt Halland och
Jönköping. Undertecknad informerade om våra planer gällande trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023. Mötet
såg positivt på ambitionerna och såg att det kunde vara bra med samordning på vissa områden som
definitioner och gemensam trafik. De positionspapper som har tagits fram beskriver gemensamma mål.
Kommersiell trafik och tillgänglighet är andra områden där regionerna kan samarbeta och erbjuda liknande
upplägg mot trafikföretag och resenärer. Frågan om Sydostlänken togs upp där Skåne visade formuleringar i
deras förslag till nytt trafikförsörjningsprogram där Sydostlänken nämndes men det fanns inga beslut om
trafik på Sydostlänken och programmet skulle remissbehandlas före beslut. Kronoberg hade inte behandlat
frågan om Sydostlänken men såg fram emot en dialog.

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 • Sida 9 (9)

Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 4 Referat strategiska dokument

Referat från strategiska dokument
Trafikförsörjningsprogrammet är en beskrivning av hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att
politiskt beslutade ambitioner för Blekinge uppnås. Ambitionerna är väl illustrerade i ett antal dokument där
mycket resurser har lagts på att ta fram politiska mål och riktlinjer för Blekinges utveckling. I detta avsnitt ger
vi en bild av hur vi tolkar Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi, länstransportplan och cykelstrategi,
länsstyrelsens Klimat och energistrategi, kommunernas översiktsplaner och gällande
trafikförsörjningsprogram. Denna sammanställning är en viktig grund för vad kollektivtrafikens roll i Blekinge
ska vara och hur trafiken ska utformas.

Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014 - 2020
”Attraktiva Blekinge” är länets regionala utvecklingsstrategi. Den är framtagen och beslutad av Region
Blekinge, och aktualiserades 2018. Uppdateringen förtydligar den gemensamma färdriktningen för en hållbar
utveckling i Blekinge och sätter Agenda 2030 i toppen på pyramiden som beskriver vad som styr regionens
arbete. Eftersom Blekinge är beroende av att attrahera invånare och besökare är aspekter som god livskvalitet,
bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv viktigt. Därav innehåller ”Attraktiva Blekinge” fyra övergripande
insatsområden; Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.
Idag står Blekinge inför en utmaning där resande och pendling ökar men infrastrukturkapaciteten inte är
tillräcklig. Långa pendlingstider hämmar arbetsmarknadens utvidgning och skapar en avlägsenhet i länet.
Parallellt med detta står vi inför klimatutmaningar där transporter står för närmare hälften av de
klimatpåverkande utsläppen. Detta medför att satsningar och åtgärder för god infrastruktur och kollektivtrafik
är nödvändiga. Under insatsområde ”Tillgänglighet” beskrivs det hur satsningar på hållbara transportsystem
och god kollektivtrafik kan skapa större, mer dynamiska arbetsmarknadsområden och knyta samman Blekinge
med övriga Sydsverige. Genom att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan man minska bilberoende och
därmed minska klimatpåverkande utsläpp.
I övrigt innehåller ”Attraktiva Blekinge” kopplingar till en rad andra strategier och dokument; kommunernas
översiktsplaner, regionala planer, den nationella strategin för hållbar regional tillväxt, Östersjöstrategin,
Europa 2020 samt Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling, och vilka
genomsyrar ”Attraktiva Blekinge” som ett horisontellt perspektiv. Det tydligaste målet har nummer 13 och
uppmanar oss att ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser”.
(Region Blekinge, 2018)
Utvecklingsstrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida www.regionblekinge.se.

Länstransportplan för Blekinge 2018 – 2029
Planen är framtagen samt beslutad av Region Blekinge, och redovisar prioriterade åtgärder för Blekinges
infrastrukturutveckling fram till år 2029. I dokumentets förord skriver regionstyrelsens ordförande att
infrastruktur och transporter är en viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge. Blekinges strategiska läge för
kopplingar över Östersjön, och även kopplingar till övriga delar av Sverige, lyfts fram och därmed understryks
vikten av goda transporter. Satsningar på att stärka Blekinges roll i landets transportsystem beskrivs där
samfinansiering är viktigt för utveckling av hållbart och ökat resande samt godstransporter på järnvägen.
Åtgärderna i länstransportplanen syftar även till att knyta samman Blekinge med Sydsverige för att minska
avstånd genom kortare restider och på så vis stärka och utvidga arbetsmarknaden. Genom

länstransportplanen ska kommunerna kunna skapa hållbara stadsmiljöer där fler väljer cykeln eller bussen
framför bilen för korta resor.
I kapitlet ”Blekinges position i Sydsverige” beskrivs närmare 60% av länets befolkning bo i städer och
kustnära orter med närhet till stationer längs Blekinge kustbana. Allt fler invånare beräknas också komma att
bo i stationsnära lägen vilket skapar ytterligare underlag för utveckling av tågtrafiken. Ett konkret mål i planen
är att minska restiden mellan Karlskrona och Malmö till två timmar, vilket kräver högre kapacitet och
uträtningar av banan. För att minska restider och även nå målet om två avgångar per timme på Blekinge
Kustbana föreslås det i det senare kapitlet ”Motiv för prioriteringar och åtgärder i planen” bland annat en ny
mötesstation i Kallinge. Den samhällsekonomiskt mest effektiva placeringen ur ett restidsperspektiv är i det
gamla stationsområdet i Kallinge. Kostnaden beräknas då till 105 mkr.
I kapitlet ”Gränsöverskridande samverkan mellan olika planer” pekas specifika satsningar ut som särskilt
viktiga för den regionala utvecklingen, baserat på vad som tidigare har föreslagits i de Sydsvenska
prioriteringarna. Tre av dessa satsningar rör kollektivtrafiken:
• Sydostlänken, vilket innebär en upprustning av banan mellan Olofström och Älmhult samt en
utbyggnad av länken till Blekinge kustbana.
• Blekinge kustbana, då det i nationell plan har föreslagits etappvisa åtgärder för att minska restider och
möjliggöra högre turfrekvens.
• Kust- till kustbanan, med östlig sträckning av ny stambana och stationsläge vid Växjö samt åtgärder
för att minska restider.
De sydsvenska prioriteringarna är baserade på den gemensamma systemanalys som togs fram för Sydsveriges
infrastruktur och vars prioriterade områden föreslås fungera som utgångspunkt i planeringen. Två av dessa
prioriterade områden rör kollektivtrafiken:
• Interregional tillgänglighet, det vill säga att utbyggnaden av nya stambanor bör starta från
storstäderna och samordnas med sidobanorna och den regionala tågtrafiken för att skapa en
nödvändig regional tillgänglighet.
• Sammanknutet Sydsverige. Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor bör
tillvaratas genom bland annat ett fungerande järnvägsnät. Även satsningar på fossilfri busstrafik och
cykelvägnät som ersätter bilen korta sträckor är nödvändigt.
Angående ekonomi framgår det bland annat i dokumentet att åtgärder av brister i Blekinge kustbana är
prioriterat och att avsiktsförklaring om samfinansiering är upprättad. För cykelåtgärder utgår man, som i
tidigare länstransportplan, från att berörda kommuner medfinansierar 50%. (Region Blekinge 2018)
Länstransportplanen finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida www.regionblekinge.se.

Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029
Det är den första regionala cykelstrategin för Blekinge och den är framtagen samt beslutad av Region
Blekinge 2017. Syftet med strategin är att främja cyklingen i länet genom att bygga ut cykelinfrastrukturen och
uppmuntra till en ökad cykling. En viktig del i detta är att skapa kombinationer mellan cykling och andra
färdmedel som tåg, buss och båt för att på så vis kunna minska bilberoendet och därmed även minska
klimatbelastning och ytbehovet i städerna.
Att samordna cykling med kollektivtrafik kan till exempel handla om åtgärdsinsatser kring cykelparkeringar
och tillgänglighet vid järnvägsstationer och större busshållplatser.
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Strategin innehåller ett kapitel som handlar specifikt om cykeln i förhållande till kollektivtrafiken. I det kapitlet
beskrivs kollektivtrafiken vara en viktig aspekt för att kunna pendla utan att behöva använda bilen. Eftersom
restiden är viktig vid pendling och kollektivtrafiken inte kan komma tillräckligt nära bostäder och målpunkter
utan att restiden blir för lång, är det viktigt att kombinera den med cykling. För att göra detta krävs det en
koordinering av cykelvägar, hållplatser och stationer samt möjlighet till cykelparkering och då gärna med tak.
Mål finns även om att se på möjlighet att kunna ta med sig sin cykel ombord på kollektivtrafiken.
I kapitlet ”Mål, riktlinjer och rekommendationer” listas en rad konkreta mål för cykling tillsammans med
ansvariga aktörer. För cykel och kollektivtrafik sätts bland annat målen att senast 2019 ska kommunala
och/eller regionala cykelvägnät vara anslutna till stationer och strategiska bytespunkter. Senast 2018 ska
regelverk och rutiner för cykeltillgänglighet på buss- och båtlinjer ha tagits fram, och avgiften för cykel i
tågtrafiken inom länet ska ha tagits bort.
Cykelstrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida.

Klimat- och energistrategi 2017 – 2020
Uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier är tilldelat länsstyrelserna av regeringen. Den nuvarande
klimat- och energistrategin för Blekinge togs fram 2013 och reviderades 2017 med ett uppdaterat
åtgärdsprogram. Strategin utgår från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och innehåller
även fyra målbilder för år 2020:
•

•

•

•

Minskad energianvändning: Blekinge har blivit energieffektivt och behovet av energi har minskat. Genom
smarta och tekniska lösningar, lyckade aktiviteter och kampanjer har beteendeförändringar kring
energianvändning noterats.
Förnybar energi: Tack vare ett krafttag inom industrin har Blekinge gått från 60% till 80% förnybar energi, och
även inom transportsektorn har bilanvändandet minskat samtidigt som fordonen har blivit effektivare. Den
regionala elproduktionen har ökat till 50% till följd av vindkraft, kraftvärme och solceller.
Transporter: Transporters totala energianvändning är nere på 1990 års nivå och det finns stor variation på
förnybara drivmedel som har lett till att man har överträffat målet om 15% förnybart bränsle. Bussar drivs på
icke-fossilt bränsle och bilanvändandet har minskat till förmån för kollektivtrafik och cykel.
Engagera flera: Till följd av ökad kunskap och medvetenhet arbetar fler människor aktivt för en hållbar
utveckling. Hållbar utveckling är också en integrerad del i all skolundervisning.

Inom respektive fokusområde samt inom det övergripande målet om minskade växthusgasutsläpp finns det
utpekade mål för Blekinge kopplade till EU:s och Sveriges klimat- och energimål för 2020. I samband med
revideringen 2017 integrerades klimat- och energiåtgärderna i miljömålens åtgärdsprogram, och klimat- och
energiåtgärderna återfinns sammanställda i en bilaga till strategin. För varje åtgärd finns huvudaktör med
ansvar för att initiera och genomföra åtgärden, samt medaktörer med ansvar för att bidra till genomförandet
av åtgärden. Till exempel står Region Blekinge listad som huvudaktör vid åtgärden att efterfråga fossilfria
drivmedel vid upphandling av fordon, transporter och varuleveranser, samt som medaktör för åtgärder kring
informationskampanjer om samåkning och hållbar arbetspendling. (Länsstyrelsen Blekinge, 2018)
Klimat- och energistrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida.
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Kommunernas översiktsplaner
Kollektivtrafiken har generellt sett en stor plats i våra fem kommuners översiktsplaner. Vanliga budskap är att
bygga för att möjliggöra energieffektiva transporter för att både bidra till miljö- och klimatmål och för att ge
invånarna möjlighet att resa med kollektivtrafiken. Samtliga kommuner ser förbindelser till/från
storstadsområden som mycket viktiga medan ambitionerna för den lokala trafiken varierar beroende på
underlag för frekvent stadstrafik. I det följande lyfts några ytterligare skrivningar i respektive kommun.

Karlskrona – översiktsplan 2030
Här nämns kollektivtrafiken som en faktor i samband med förtätning och funktionsblandning när 5000
bostäder planeras byggas fram till 2030. Bussnätet ska utvecklas med gena snabba linjer. I planstrategin
nämner man en ”Grönare stad” som har stor betydelse för bl.a. folkhälsan. För att skapa en bättre stadsmiljö
är det viktigt att minska biltrafikens inverkan och förbättra förhållandena för gång-, cykel och kollektivtrafik.
En förbättrad kollektivtrafik ska stödjas med bebyggelse i befintliga stråk där Gullberna station nämns som ny
knutpunkt. Kollektivtrafikens framkomlighet ska förbättras vilket främjar resande och bättre miljö och en
aktiv parkeringspolicy ger kollektivtrafiken bättre konkurrenskraft. En levande landsbygd är en annan del av
strategin och bebyggelseutveckling ska ske företrädesvis norrut mot Rosenholm, Rödeby och Kättilsmåla. I
framtiden ska spårtrafik vara möjligt till Rödeby och Nättraby. Även lokal skärgårdstrafik bör utvecklas.
(Karlskrona kommun, 2010)

Ronneby översiktsplan 2035 (Antagandehandling)
Redan under den övergripande visionen för Ronneby år 2035 presenteras en framtidsbild ”nära till varandra”
som innefattar en väl utbyggd infrastruktur och bra samordning mellan olika trafikslag i hela kommunen där
infrastrukturen för förnybara drivmedel är tillräckligt utbyggd. Likaså presenteras en målbild kring attraktiva
livsmiljöer som präglas av goda kommunikationer.
Vidare i inledningskapitlet presenteras utvecklingen och förutsättningarna för arbetsmarknadsregionerna i och
kring Blekinge län, varpå arbetspendlingen också tas upp. Utpendlingen från Ronneby beskrivs vara större än
inpendlingen, och även arbetspendlingen över länsgränsen har ökat vilket man tror kan stimuleras ytterligare
med en utbyggd regional kollektivtrafik. Utöver det beskrivs vikten av att planera bostäder och arbetsplatser
med god kollektivtrafikförsörjning.
I sitt kapitel om temaområden och planeringsstrategier, ”Vad utgår vi ifrån?”, presenterar Ronneby ett avsnitt
om hållbara kommunikationer. I det avsnittet framhäver man vikten av att miljöanpassa transportsystemen
och att gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska vara normgivande i tätorter. Eftersom kollektivtrafik gynnas av
befolkningskoncentration ska nya bebyggelseområden i Ronneby planeras för att stärka underlaget till
kollektivtrafiken. Vid nya etableringar beskrivs det vara önskvärt med 400 meter till kollektivtrafik, i synnerhet
gällande flerfamiljshus och bostäder för äldre. Vidare beskrivs det även att det är viktigt att hela
transportkedjan fungerar, det vill säga att det är nödvändigt att stärka noder för kollektivtrafiken för att
underlätta effektiva byten.
I avsnittet för utvecklingsstrategier redovisas en karta med sex utpekade noder där kollektivtrafikens
anläggningar ska utvecklas. Dessa noder är lokaliserade i Hallabro, Backaryd, Kallinge, Bräkne-Hoby,
Ronneby tätort samt på riksväg 27 norr om Listerby. Vid dessa noder ska det vara möjligt att byta mellan
olika transportslag.
Kommunen ställer sig även positiv till en ny mötesstation i Kallinge, vilket tidigare har föreslagits av
Trafikverket i den åtgärdssvalstudie som har gjorts för Blekinge kustbana. Kustbanan identifieras som viktig i
översiktsplanen eftersom den spelar en betydande roll för arbets- och studiependling. Vidare redovisar
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Ronneby genomgående mark- och vattenanvändning i sina utvecklingsstrategier där de också beskriver
planerad utveckling av kommunikationer, i både text- och kartformat. (Ronneby kommun, 2018)
Karlshamn översiktsplan 2030

Blekingestrategin anges som en koppling mellan kommunal och nationell nivå. En samlad vision i Karlshamn
är ”Karlshamn, en plats för liv och lust”. Karlshamn definierar åtta ledord som de anser viktiga för en hållbar
utveckling, och av dessa utgörs två av Hållbara kommunikationer samt God infrastruktur. Det handlar i
Karlshamns översiktsplan om att uppmuntra till gång, cykel och kollektivtrafik genom att planera bebyggelse i
goda kollektivtrafiklägen. För att kollektivtrafiken ska fungera krävs således en välutbyggd infrastruktur. Även
förtätning och miljövänlig energi kan anses ge stöd för en utvecklad kollektivtrafik. Utbyggnadsstrategin 20minutersstaden syftar till att ge fler invånare möjlighet till goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och
cykel. Man skriver att goda kommunikationer är nödvändigt för kommunens utveckling.
Planen pekar ut utvecklingsområden som är intressanta ur ett kollektivtrafikperspektiv varav ett är
stationsområdet. Här finns ambitionen att flytta godstransporter till en ny kombiterminal/bangård i Stilleryd
och istället satsa på en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken för att nå en arbetsmarknad från Malmö till
Karlskrona och Växjö. I projektet ingår att utveckla området mellan stationen och Erik Dahlbergsvägen för
närhet kollektivtrafiken och binda ihop centrum med Resecentrum.
Vidare beskrivs tio utvecklingsområden, varav kommunikationer och infrastruktur är ett av dem. Med en
regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket gör att kollektivtrafiken spelar en allt större roll. Goda
kommunikationer mellan resecentra är därför en nödvändighet. Järnvägsförbindelserna och därmed
kollektivtrafken generellt ska förbättras genom bättre infrastruktur. Kollektivtrafiken ska också få en större
roll genom Mobility Management. (Karlshamns kommun 2015)

Sölvesborg, Översiktsplan 2017 (Samrådshandling)
Sölvesborg skriver redan i sin nulägesbeskrivning om kommunens strategiskt gynnsamma läge i Sydsverige
och därmed vikten av goda kommunikationer. Kollektivtrafiken beskrivs behöva samspela med
bebyggelseutvecklingen och bör inriktas på konkurrenskraftighet i aspekter kring både arbets- och
studiependling och resor i andra ärenden.
I sina identifierade framtidsfrågor lyfter de även där viljeinriktningen att förbättra
kommunikationsmöjligheterna samt att verka för en begränsad klimatpåverkan genom att planera nya
bostadsområden i kollektivtrafiknära lägen, för att inte bygga in sig i ett bilberoende. Transportsektorn står
för den största andelen koldioxidutsläpp i Sölvesborg (ca 58%) och därför bör bebyggelse etableras inom
rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk, vilket i planen bedöms vara att närmsta hållplats för kollektivtrafik i
tätort är ca 500 meter.
Vidare lyfts goda kommunikationer som ett mellankommunalt intresseområde. Kommunen ställer sig positiva
till upprustning av Blekinge kustbana för kopplingar till Öresundsregionen, södra stambanan och
arbetspendling inom länet. Likaså lyfter kommunen Sydostlänken som ett intresse. (Sölvesborg kommun,
2017)

Olofström – Översiktsplan 2012

Observera att planen är några år gammal varför vissa förutsättningar har förändrats. En av grunderna för den
fysiska planeringen i Olofström är att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur och väl fungerande
kommunikationer för ökad tillgänglighet och rörelsefrihet regionalt, nationellt och internationellt. Man vill
fortsätta utreda Sydostlänken samt utveckla turismen och tillgängligheten där man vill samarbeta med lokala
aktörer som Region Blekinge. Man saknar ett regionalt kommunikationssystem och syftar på länsgränserna
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som man menar utgör hinder för en utvecklad kollektivtrafik idag. Kommunikationer nämns som en av de
frågor som är viktiga för kommunens utveckling. Man ser sig som en del av Öresundsregionen varför goda
förbindelser med Malmö är viktigt.
Under järnvägstrafik nämns att utveckling av Blekinge Kustbana är viktig även för Olofströms kommun
varför bussförbindelser är viktiga. Genom Sydostlänken ser man möjlighet att på sikt föra över både gods och
persontrafik mot Kustbanan till järnvägen. Man vill också verka för förbättrad kollektivtrafik såväl regionalt
som lokalt. Sydostlänken framhävs som nationellt betydelsefull för att binda samman stambanan med
Blekinges hamnar. Den allmänna kollektivtrafiken beskrivs som en faktor av de som avgör kommunens
attraktivitet för såväl invånare som näringsliv. Närtrafiken bedöms ha en viktig roll i glesbebyggda områden.
(Olofströms kommun, 2012)

Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019
Trafikförsörjningsprogram 2016-2019 är framtaget och beslutat av Region Blekinge i enlighet med
kollektivtrafiklag 2010:1065. Dokumentet innehåller politiska mål samt riktlinjer för planering av
kollektivtrafiken i Blekinge län, och grundas i en målbild uppbyggd av följande faktorer; valfrihet, utveckling
och tillväxt, samt miljö och klimat. Syftet med programmet är bland annat att fungera som ett verktyg för att
tillsätta resurser och prioritera åtgärder för Blekinges utveckling, samt som en grund för det operativa arbetet
med kollektivtrafiken.
Vidare beskrivs en övergripande vision för Blekingetrafiken och kollektivtrafiken för år 2050, och som
kortfattat innebär att Blekinge fungerar som en länk mellan Skandinavien och centrala samt östra delar av
Europa, att en kapacitetshöjd kustbana knyter samman Blekinge med andra delar av Sydsverige vilket bidrar
till en mer gemensam arbetsmarknad. Sydostlänken har 2050 skapat nya transportmöjligheter och goda
förbindelser till Öresundsregionen har skapat fler valmöjligheter för arbete och bostad samt fler
rekryteringsmöjligheter för näringslivet.
Tågtrafiken är stommen i kollektivtrafiken och sätter ramarna för övrig trafik, eftersom den kopplar samman
Blekinges kustkommuner med Öresundsregionen och även nordligare delar av Sverige. För att
kollektivtrafiken ska fungera betonas vikten av god infrastruktur och väl fungerande samarbete över lång tid
mellan olika berörda aktörer. Vad som bedöms vara viktigt i en god infrastruktur presenteras fortsatt punktvis
i trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikförsörjningsprogrammets målbild har vidare kokats ned i 26 mätbara mål inom sex områden; utbud och
resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet, infrastruktur och planering, samt ekonomi och taxor. (Region
Blekinge, 2016)
Programmet finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida.
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Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 5 Ekonomi

Ekonomi
I denna bilaga finns kompletterande information till kapitel 11 i Trafikförsörjningsprogrammet. Här
behandlas åtgärder som påverkar ekonomin för Region Blekinge i enlighet med samverkansavtal (Bilaga 6)
som slöts med kommunerna i samband med regionbildningen. Under programperioden har vi följande
utpekade områden som belastar ekonomi utöver ordinarie budget.
Utbyggnad Öresundståg helg

Öresundståg mellan Karlskrona har varit en framgångssaga under många och har passerat 2 miljoner resor
per år. Stabilitet, enkelhet och kontinuitet är viktigt för resandet men det finns idag luckor i helgtrafiken som
stör det annars homogena trafikutbudet. Vi föreslår därför komplettering till 18 turer i helgtrafiken.
Totalt:

3,0 mnkr ramökning från 2021

Medel för kapacitetshöjande åtgärder

Under senare år har framgångsrika trafiksatsningar gjorts i flera kommuner med fokus på pendling i starka
stråk till centralorterna. Marknadsandelen ökade under programperioden 2016 – 2019 från 13% till 16%.
Resandeutvecklingen beskrivs i bilaga 8. Det är viktigt med det första intrycket varför det måste finnas
möjlighet att sätta in ny kapacitet i takt med att resandet ökar. Annars blir det snabbt badwill när resan blir
obekväm eller att bussen är sen. Vi vill därför behålla de medel som beräknades och beslutades i föregående
program för årlig utökning för att ta hand om nya resenärer.
Totalt:

3,9 mnkr i ramökning varje år i 2017 års prisläge.

2 dubbelturer med direkttåg Karlskrona - Växjö

Dialog pågår mellan region Blekinge och Region Kronoberg för att öka närheten mellan residensstäderna och
därmed öka möjligheterna till pendling utan bil. Om tågbytet i Emmaboda försvinner förkortas restiden,
komforten och möjligheterna till vila eller arbete under resan förbättras och tryggheten att inte behöva
fundera på ett tågbyte ökar resans värde.
Totalt:

9,5 mnkr i ramökning från 2023

Ekonomiska effekter av upphandlingar under programperioden

Utöver åtgärder i det här programmet vill vi informera om att kostnader kan tillkomma som konsekvens av
pågående och kommande upphandlingar för Krösatåg, Öresundståg och Serviceresor där vi inte när detta
dokument tas fram kan bedöma effekterna.

Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 6 Samverkansavtal

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Blekinge Län
1 Parter

Mellan Landstinget Blekinge/Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har följande avtal träffats.
2 Bakgrund och syfte

Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) som trädde i kraft den 1 januari 2012 ersatte lagen (1997:734) om ansvar
för viss kollektiv persontrafik. Lagen om kollektivtrafik innebär att det ska finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet.
Kommunerna i Blekinge samt Landstinget uppdrog till kommunalförbundet Region Blekinge att fr.o.m.
2012-01-01 vara regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge i enlighet med ovan nämnda lag. I samband med
detta tecknades ett konsortialavtal mellan kommunerna, landstinget och kommunalförbundet. Detta avtal
reglerade förhållanden av vikt mellan kommunerna, landstinget och kommunalförbundet Region Blekinge för
dess roll som regional kollektivtrafikmyndighet.
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas Region Blekinge, det regionala
utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat
beslut om att blivande Region Blekinge innehåller/övertar landstingets nuvarande uppgifter,
kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter samt eventuellt tillkommande uppgifter, samt
andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan sommaren 2018, överförs
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och blir ensam kollektivtrafikmyndighet fr.o.m.
2019, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan landstinget och kommunerna upphör. Beslut togs
även att genomföra en skatteväxling med 45 öre från samma tid, dvs. kommunerna sänker utdebiteringen
med 45 öre och landstinget (Region Blekinge) höjer med samma belopp. Skatteväxlingen innebär att
medlemsavgiften och medlemsbidrag (trafiken) skatteväxlas förutom tilläggstrafik buss och båt. Basen för
skatteväxlingen är siffror enligt budget 2018.
Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens ansvar, utgångspunkterna för
kollektivtrafikens utveckling, finansiering av verksamheten och formerna för samverkan.
3 Kollektivtrafikmyndighetens ansvar

Med detta avtal är Region Blekinge ansvarig för den regionala kollektivtrafiken och regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala
kollektivtrafiken. Avtalsparterna är överens om att Region Blekinge också är ansvarig för färdtjänst enligt lag
(1997:736) om färdtjänst och för riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Utöver detta ska Region Blekinge utgöra kommunernas expertorgan och vid behov biträda vid planering och
upphandling av respektive kommuns behov av skolskjutsar. Kommunerna skall samråda med Region
Blekinge vid sin skolskjutsplanering.
Det ankommer på kommunerna att i sin fysiska planering främja kollektivtrafikens behov av infrastrukturella
förbättringar, framkomlighet och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Det är viktigt att
arbetet inom respektive kommun drivs så att samordningen mellan bebyggelse- och kollektivtrafikplanering
säkras – inom kommunen, mellan kommunerna och den regionala nivån.
Kommunerna säkerställer – utan särskild ersättning – tillgång till erforderliga hållplatser, terminaler,
hamnanläggningar, bryggor etc. för den trafik som Region Blekinge skall utföra, med undantag för
busshållplatser längs det statliga vägnätet och kollektivtrafikanläggningar på statlig mark. Kommunen ansvarar
för markarbeten inklusive ledningsdragning samt att erforderliga tillstånd erhålls och att eventuell marklösen
genomförs. I den mån kommun tar ut avgift för nyttjande av sådan anläggning skall sådan kostnad helt
belasta aktuell kommun.
I den mån kommersiella trafikutövare önskar nyttja befintliga hållplatser mm, äger Region Blekinge rätt för
kommunernas räkning fastställa avgift och ta ut ersättning av trafikutövare för nyttjandet. Sådan avgift ska
tillfalla kommunerna. I fall där kommersiella trafikutövare önska nya hållplatser mm, skall Region Blekinge
upprätta särskilda avtal med berörda parter som reglerar hur sådana anordningar kan anskaffas, tillhandahållas
och bekostas.
För inköp av hållplatstavlor, väderskydd, informationstavlor och annan kollektivtrafikrelaterad utrustning
ansvarar Region Blekinge, liksom för drift och underhåll av dessa inventarier. Region Blekinge ansvarar också
för att erforderliga, resenärsrelaterade funktioner finns vid länets stationer etc. i samråd med berörd
fastighetsägare. Uppsättning av väderskydd och annan kollektivtrafikrelaterad utrustning genomförs, efter
dialog med Landstinget/Region Blekinge, av berörd kommun som också svarar för elförsörjning av
anläggningen. Erforderliga tillstånd ev. marklösen etc. inför uppsättningen anskaffas genom kommunens
försorg.
4 Gemensamma utgångspunkter för kollektivtrafikens utveckling

Partena är överens om att verka för ökat resande med kollektivtrafik i Blekinge län och att kollektivtrafikens
marknadsandel av motoriserade transporter ska öka. Planeringen tar sin utgångspunkt i Blekinges
utvecklingsstrategi (Attraktiva Blekinge) samt den regionala och nationella transportplanen för infrastruktur
samt trafikförsörjningsprogrammet
5 Finansiering

Region Blekinge bär det ekonomiska ansvaret för den av Region Blekinge beslutade regionala
kollektivtrafiken inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst.
Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för de verksamheter som inte skatteväxlats, så som tilläggstrafik
båt och buss.
Dessa framgår av bilaga till detta avtal
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Region Blekinge utför på uppdrag dessa och fakturerar kvartalsvis i förskott á conto av Region Blekinge till
respektive kommun. Avräkning sker årsvis efter bokslut har upprättats varvid återbetalning eller
tilläggsfakturering sker till respektive kommun.
6 Tillköp

Region Blekinge ska ge Kommun möjlighet att – i den utsträckning lagen medger det – efter särskild
överenskommelse köpa till trafik utöver den som Region Blekinge anordnar.
7 Former för samverkan

För den övergripande politiska styrningen av kollektivtrafiken svarar Regionfullmäktige. För beredning,
förankring och samordning i kommunerna finns ett inrättat Samverkansråd med företrädare från
landstinget/regionen och kommunerna för att säkerställa inflytande i beredningsprocessen.
Kollektivtrafikgruppen med företrädare från kommunerna, Region Blekinge och Trafikverket finns för att
ventilera och diskutera kollektivtrafikfrågor. Dessutom har en trafiknämnd inrättats i Region Blekinge.
Reglemente för trafiknämnden framgår av bilaga.
Region Blekinge ska i ett Trafikförsörjningsprogran fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Detta
program ska beredas av Trafiknämnden och bygger på delaktighet från kommunerna. Beslut fattas av
Regionfullmäktige.
En avstämning av vilka åtgärder, i form av investeringar, linjeförändringar etc., som planeras genomföras, ska
göras med berörd kommun senast under september månad året innan aktuellt genomförandeår.
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Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 7 Pendlingsbarhet

Pendlingsbarhet
Definition pendlingsbarhet beslutades av Region Blekinges trafiknämnd 180315
Ambitionen är att antalet personer i Blekinge med möjlighet att pendla med kollektivtrafiken till skola och
arbete i centralorten ska mätas och förbättras. Bakgrunden är målet om bättre möjligheter att förflytta sig utan
bil samt ambitionen att erbjuda valfrihet gällande var man väljer att bosätta sig i Blekinge. För att åstadkomma
detta krävs olika typer av åtgärder. Bostäder och målpunkter ska i första hand uppföras där det finns
möjlighet att erbjuda bra kollektivtrafik varför Region Blekinge jobbar tillsammans med kommunerna för att
samordna den fysiska planeringen med kollektivtrafikplaneringen. Därutöver ska kollektivtrafiken hitta nya
former för att även nå områden med glesare bebyggelse. Målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken
gör dock att kollektivtrafik med hög turtäthet i första hand planeras i områden med stort resbehov.
Vår definition av pendlingsbarhet innebär endast att det finns en möjlighet att komma till skola och arbete.
Mer konkurrenskraftig kollektivtrafik mäts genom undersökning av kollektivtrafikens marknadsandel. För
pendlingsbarhet krävs att tiden i centralorten mellan första ankomst och sista avgång ska rymma ett
heltidsarbete inklusive tid att förflytta sig mellan skola/arbetsplats och busshållplatsen. Möjligheten att ta del
av kollektivtrafiken beror även på var bostaden ligger i förhållande till hållplatsen och vad respektive individ
anser är en rimlig sträcka mellan bostad och hållplats.
Vi vill därför ha antalet hållplatser med pendlingsbar trafik som första mått och därefter mått för hur många
som bor inom olika avstånd från hållplatsen. De senare måtten kräver GIS-mätning och nya rutiner för
löpande uppföljning.
Definition av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge
• Minst en tur till centralort med ankomst mellan 7.00 och 8.15
• Minst en tur från centralort med avgång mellan 14.00 och 18.00
• Minst 8 tim och 30 min mellan första ankomst till och sista avgång från centralorten
• Alla vardagar ska trafikeras men krav på förbeställning accepteras skolfria dagar
Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, grundnivå
• Antalet hållplatser och geografisk täckning i Blekinge med pendlingsbar trafik
Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, nivå 2
• Antalet invånare i Blekinge som har goda möjligheter att pendla med kollektivtrafik d.v.s. de som bor inom
1000 m från hållplats med pendlingsbar trafik
Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, nivå 3
• Antalet invånare i Blekinge som har möjligheter att pendla med kollektivtrafik i kombination med cykel
d.v.s. de som bor inom 3000 m från hållplats med pendlingsbar trafik. (Ev krav på cykelparkering och
möjlighet att låsa fast cykel vid hållplats)

Bilden illustrerar pendlingsbarheten där ma ser hur stor del av Blekinge som täcks med pendlingsbar
kollektivtrafik. Observera dock att bilden visar 2 km som längsta avstånd vilket av´vikker något från
definitionen.
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Förslag till remissversion av
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Bilaga 8 Resandestatistik

Resandeutveckling
Under senare år har satsningar gjorts i buss, båt och tågtrafik. Vi redovisar här resultaten i form av diagram
för olika trafikslag

Resandet totalt sett har utvecklats starkt. Under 2016 till 2018 har resandet ökat mer än 1 miljon nya resor.
Mest har resandet ökat i Karlskrona stadstrafik men hela länets busstrafik har haft en stark utveckling.
Tågtrafik har haft en svagare utveckling under senare år efter en stark utveckling upp till de 2 miljoner årliga
resor som görs idag. I diagrammen som följer beskrivs bilden av resandeutvecklingen i olika trafikslag och i
våra fem kommuner.

Pågatåg Karlshamn - Kristianstad
Emmaboda – Karlskrona inkl ers-buss
Öresundståg Karlskrona – Kristianstad
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 249

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för
Blekinge 2020 - 2023 (19RGK1248)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet samt överlämnar det till Region Blekinge.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Blekinge beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Blekinge senast den 10 november 2019.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Blekinge, likt landets övriga
regioner, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet fastställa mål för
den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram.
Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett övergripande sätt
ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik.
Delarna som ska belysas, beaktas och behandlas i ett trafikförsörjningsprogram är
komplexa. Region Blekinge har i sitt trafikförsörjningsprogram på ett föredömligt sätt
sammanfattat och beskrivit hur kollektivtrafiken ska utvecklas de närmaste åren, men
också med en utblick mot år 2050. Det finns en tydlighet mellan planerad trafikering för
tåg och dess koppling till planerade infrastrukturåtgärder som finns i Blekinges regionala
länstransportplan och den nationella transportplanen. Behovet av infrastrukturåtgärder
efter 2030 tydliggörs också.
Region Kronoberg ser det som väldigt värdefullt att Region Blekinges
trafikförsörjningsprogram tar upp trafikering av Markarydsbanan och
infrastrukturåtgärder på Kust till Kust-banan som viktiga att utveckla. Region
Kronoberg ser också positivt på att Region Blekinge lyfter Sydostlänken och förbättrade
förutsättningar för godstrafik.
Region Kronoberg vill lyfta en viss oro över att stråket Ronneby – Tingsryd – Växjö
inte diskuteras i någon vidare utsträckning då detta är ett viktigt stråk för både arbetsoch studiependling mellan länen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet samt överlämnar det till Region Blekinge.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 –
2023
 Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 –2023, dnr
2019/00861–020
 Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023 samt bilagor (1-8)

Paragrafen är justerad

Remissyttrande –
Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra
Kronoberg

8
19RGK1572

Förslag till beslut - remissyttrande
Diarienr: 19RGK1572
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-08

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Handlingsplan för Räddningstjänsten
Östra Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsplan för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (Lagen om skydd mot olyckor,
LSO 3:3) och ett handlingsprogram för räddningstjänst (LSO 3:8). Detta
handlingsprogram avser mandatperioden 2019- 2022 och behandlar i huvudsak
förebyggande mot olyckstypen brand, risker för olyckshändelser samt
räddningstjänst. Beslutat och fastställt betraktas det som styrdokument för
verksamheten, det vill säga det anger vilken skadeavhjälpande förmåga som ska
upprätthållas, vilka mål förbundet har med det brandförebyggande arbetet etc. Det
ska även vara informativt för den enskilde och tjäna som underlag för
Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten.
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsplan för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
2019-2022
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 250

Remissyttrande – Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
(19RGK1572)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett handlingsprogram
för förebyggande verksamhet (Lagen om skydd mot olyckor, LSO 3:3) och ett
handlingsprogram för räddningstjänst (LSO 3:8). Detta handlingsprogram avser
mandatperioden 2019- 2022 och behandlar i huvudsak förebyggande mot olyckstypen
brand, risker för olyckshändelser samt räddningstjänst. Beslutat och fastställt betraktas
det som styrdokument för verksamheten, det vill säga det anger vilken skadeavhjälpande
förmåga som ska upprätthållas, vilka mål förbundet har med det brandförebyggande
arbetet etc. Det ska även vara informativt för den enskilde och tjäna som underlag för
Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten.
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande över Handlingsprogram för Räddningstjänsten
Östra Kronoberg
 Remiss - Förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Paragrafen är justerad

Svar på skrivelse om
reklammaterial i Region
Kronobergs publika lokaler
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19RGK1553

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK1553
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-09-09

Regionstyrelsen

Svar på skrivelse om reklammaterial i Region
Kronobergs publika lokaler
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Gunnar Nordmark (L) mottagit en skrivelse angående
reklammaterial i publika utrymmen i några av Region Kronobergs vårdcentraler.
Region Kronoberg har en riktlinje som beskriver vad som gäller inom regionens
lokaler, det som Gunnar Nordmark (L) har uppmärksammat strider mot riktlinjen.
För att förhindra den här typen av olovlig marknadsföring/reklam i till exempel
väntrum, har varje chef inom sin organisation ansvar för att riktlinjen tillämpas.
Till ansvarig chefs hjälp ska varje verksamhet med väntrum ha utsedda
väntrumsansvariga. Dessa ska ha i uppgift att se till att det inte finns material i
rummen som strider mot gällande riktlinje.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Kristina Jordevik
Kommunikationsdirektör

Beslutsunderlag: - Skrivelse om reklammaterial i Region Kronobergs publika
lokaler
- Svar på skrivelse om reklammaterial i Region Kronobergs
publika lokaler
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 252

Svar på skrivelse om reklammaterial i
Region Kronobergs publika lokaler
(19RGK1553)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Gunnar Nordmark (L) mottagit en skrivelse angående
reklammaterial i publika utrymmen i några av Region Kronobergs vårdcentraler.
Region Kronoberg har en riktlinje som beskriver vad som gäller inom regionens lokaler,
det som Gunnar Nordmark (L) har uppmärksammat strider mot riktlinjen. För att
förhindra den här typen av olovlig marknadsföring/reklam i till exempel väntrum, har
varje chef inom sin organisation ansvar för att riktlinjen tillämpas. Till ansvarig chefs
hjälp ska varje verksamhet med väntrum ha utsedda väntrumsansvariga. Dessa ska ha i
uppgift att se till att det inte finns material i rummen som strider mot gällande riktlinje.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse om reklammaterial i Region Kronobergs publika
lokaler
 Svar på skrivelse - Reklammaterial i Region kronobergs publika lokaler
 Skrivelse - Reklammaterial som finns utplacerat i Region Kronobergs publika lokaler
och som rör behandlingar samt vård av missbrukare

Paragrafen är justerad

Svar på skrivelse - Ta fram
en tydlig och enhetlig
struktur för internbudget och
verksamhetsplan

10
19RGK1491

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK1491
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-09-25

Regionstyrelsen

Svar på skrivelse - Ta fram en tydlig och enhetlig struktur
för internbudget och verksamhetsplan
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen samt ger regiondirektören i
uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas internbudget och verksamhetsplan
inför 2021 års process.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Henrietta Serrate (S), Robert
Olesen (S), Lovisa Alm (S), Peter Freij (S) och Joakim Polman (S) angående en
tydlig och enhetlig struktur för nämndernas arbete med internbudget och
verksamhetsplan.
I skrivelsen föreslås att Region Kronoberg tar fram en tydlig struktur för
nämndernas processer för internbudget och verksamhetsplan tas fram inför 2021
års process. I skrivelsen anges att tre punkter ska vara utgångspunkt i arbetet:
-

Tydliga och enhetlig struktur där datum för processen ska vara beslutade
på förhand, d.v.s. innan regionfullmäktiges beslut i juni.
Underlag i respektive nämnd ska tas fram och komma de politiska
partierna till känna i god tid innan beslut.
Processen bör kunna efterlikna den övergripande budgetprocessen där
underlag kring ekonomi och andra förutsättningarna ges så att de politiska
partierna kan arbeta fram egna förslag.

Förslaget om att ta fram en tydlig och enhetlig process för samtliga nämnders
arbete med respektive internbudget och verksamhetsplan är helt i linje med de
arbetsformer som Region Kronobergs budgetarbete ska bedrivas. Intentionerna i
de förslag som framkommer i skrivelsen råder det enighet om mellan partierna och
regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas
internbudget och verksamhetsplan inför 2021.
Bakgrund
Regionfullmäktige ger i samband med budgetbeslutet regionstyrelsen och
nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa
driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade
budget. Respektive ordförande ansvarar i samråd med ansvarig direktör för att
hålla nämndsledamöterna informerade samt säkerställa att ett fullgott
beslutsunderlag tas fram.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Regionstyrelsen ser positivt på intentionerna i skrivelsen och anser att det är i linje
med det arbetsformerna för Region Kronobergs budgetarbete.
Sida 1 av 2

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK1491
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2019-09-25

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse från Socialdemokraterna – Ta fram en tydlig och
enhetlig struktur för internbudget och verksamhetsplan
Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande tydlig och
enhetlig struktur för internbudget och verksamhetsplan
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 253

Svar på skrivelse - Ta fram en tydlig och
enhetlig struktur för internbudget och
verksamhetsplan (19RGK1491)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen samt ger regiondirektören i uppdrag att
ta fram en struktur för nämndernas internbudget och verksamhetsplan inför 2021 års
process.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Henrietta Serrate (S), Robert Olesen
(S), Lovisa Alm (S), Peter Freij (S) och Joakim Polman (S) angående en tydlig och
enhetlig struktur för nämndernas arbete med internbudget och verksamhetsplan.
I skrivelsen föreslås att Region Kronoberg tar fram en tydlig struktur för nämndernas
processer för internbudget och verksamhetsplan tas fram inför 2021 års process. I
skrivelsen anges att tre punkter ska vara utgångspunkt i arbetet:
- Tydliga och enhetlig struktur där datum för processen ska vara beslutade på förhand,
det vill säga innan regionfullmäktiges beslut i juni.
- Underlag i respektive nämnd ska tas fram och komma de politiska partierna till känna i
god tid innan beslut.
- Processen bör kunna efterlikna den övergripande budgetprocessen där underlag kring
ekonomi och andra förutsättningarna ges så att de politiska partierna kan arbeta fram
egna förslag.
Förslaget om att ta fram en tydlig och enhetlig process för samtliga nämnders arbete
med respektive internbudget och verksamhetsplan är helt i linje med de arbetsformer
som Region Kronobergs budgetarbete ska bedrivas. Intentionerna i de förslag som
framkommer i skrivelsen råder det enighet om mellan partierna och regiondirektören
ges i uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas internbudget och verksamhetsplan
inför 2021.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen samt ger regiondirektören i uppdrag att
ta fram en struktur för nämndernas internbudget och verksamhetsplan inför 2021 års
process.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ta fram en tydlig och enhetlig struktur för internbudget och
verksamhetsplan
 Skrivelse till Regionstyrelsen-Ta fram en tydlig och enhetlig struktur för internbudget
och verksamhetsplan

Paragrafen är justerad

Svar på skrivelse –
Angeläget med snabbt
beslut för att förbättra
parkeringssituationen vid
Ljungby lasarett
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK1601
Handläggare: Rickard Svensson,
Datum: 2019-09-20

Regionstyrelsen

Svar på skrivelse – Angeläget med snabbt beslut för att
förbättra parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Robert Olesen (S) har till Region Kronoberg inkommit med en skrivelse angående
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett där han efterfrågar när regionfullmäktige
kommer att få ta ställning till hur parkeringssituationen vid Ljungby lasarett ska
lösas.
Bakgrund
I maj 2018 fattade regionfullmäktige beslut om att uppdra åt regionstyrelsen att, i
samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet
parkeringsplatser vid Ljungby lasarett och att ge trafiknämnden i uppdrag att se
över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i
Ljungby.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Avseende parkering på Ljungby lasarett pågår en analys av hur pågående och
planerade byggprojekt kommer att påverka antalet tillgängliga parkeringsplatser de
närmaste åren. Det är framförallt byggnationen av hus 1M som framöver kommer
att ha en negativ påverkan på antalet platser. Därmed föreligger ett behov att
senast under hösten 2020 använda sig av externa parkeringsytor. Fram till hösten
2020 kommer antalet parkeringsplatser att vara konstant.
Vidare behöver en förstudie göras kring alternativ för att på längre sikt tillskapa
fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet, företrädelsevis i ett parkeringshus.
Beslut om parkeringshus eller förhyrning av externa parkeringsytor blir föremål för
beslut i regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet med
kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste busshållplatsen är ca 400
meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik. Det har tidigare inkommit
önskemål om att även regionbussar från till exempel Älmhult och Markaryd ska gå
direkt till lasarettet. En sådan lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i
Ljungby stad, och medför en direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från
regiontrafiken göra ett byte vid resecentrum, utan långa väntetider, för att sedan
stiga av eller på vid en hållplats nära lasarettet. Region Kronoberg kommer i
nuläget inte att genomföra några ändringar för att förbättra tillgängligheten
ytterligare med kollektivtrafiken.
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK1601
Handläggare: Rickard Svensson,
Datum: 2019-09-20

Ekonomiska konsekvenser
Under andra halvan av 2020 och cirka tre år framåt tillkommer en kostnad för
förhyrning av externa parkeringsytor. Vidare behöver en förstudie göras kring
möjligheter att tillskapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet. Båda
ärendena blir föremål för beslut under 2020.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse – Angeläget med snabbt beslut för att förbättra
parkeringssituation vid Ljungby lasarett.
Svar på skrivelse - Angeläget med snabbt beslut för att
förbättra parkeringssituation vid Ljungby lasarett.
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Skrivelse till regionstyrelsen

Angeläget med snabbt beslut för att
förbättra parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett
I maj 2018 fattade regionfullmäktige beslut om att uppdra åt regionstyrelsen att, i
samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet
parkeringsplatser vid Ljungby lasarett och att ge trafiknämnden i uppdrag att se över
möjligheterna att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby
samt.
Socialdemokraterna har länge både i Ljungby kommun och Region Kronoberg drivit
frågan om bättre parkeringsmöjligheter vid Ljungby lasarett. Socialdemokraterna har
också i april 2019 skickat en skrivelse till Trafiknämnden i frågan om att fler bussar
ska stanna vid hållplatsen Lasarettet i Ljungby.
När kommer regionfullmäktige att få ta ställning till hur parkeringssituationen vid
Ljungby lasarett ska lösas?
Robert Olesen (S)
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 254

Svar på skrivelse – Angeläget med snabbt
beslut för att förbättra
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
(19RGK1601)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har till Region Kronoberg inkommit med en skrivelse angående
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett där han efterfrågar när regionfullmäktige
kommer att få ta ställning till hur parkeringssituationen vid Ljungby lasarett ska lösas.
Bakgrund
I maj 2018 fattade regionfullmäktige beslut om att uppdra åt regionstyrelsen att, i
samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet
parkeringsplatser vid Ljungby lasarett och att ge trafiknämnden i uppdrag att se över
möjligheterna att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Avseende parkering på Ljungby lasarett pågår en analys av hur pågående och planerade
byggprojekt kommer att påverka antalet tillgängliga parkeringsplatser de närmaste åren.
Det är framförallt byggnationen av hus 1M som framöver kommer att ha en negativ
påverkan på antalet platser. Därmed föreligger ett behov att senast under hösten 2020
använda sig av externa parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer antalet
parkeringsplatser att vara konstant.
Vidare behöver en förstudie göras kring alternativ för att på längre sikt tillskapa fler
parkeringsplatser inom lasarettsområdet, företrädelsevis i ett parkeringshus. Beslut om
parkeringshus eller förhyrning av externa parkeringsytor blir föremål för beslut i
regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet med
kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste busshållplatsen är ca 400
meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik. Det har tidigare inkommit önskemål om
att även regionbussar från till exempel Älmhult och Markaryd ska gå direkt till lasarettet.
En sådan lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i Ljungby stad, och medför en
direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från regiontrafiken göra ett byte vid
resecentrum, utan långa väntetider, för att sedan stiga av eller på vid en hållplats nära
lasarettet. Region Kronoberg kommer i nuläget inte att genomföra några ändringar för
att förbättra tillgängligheten ytterligare med kollektivtrafiken.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Ekonomiska konsekvenser
Under andra halvan av 2020 och cirka tre år framåt tillkommer en kostnad för
förhyrning av externa parkeringsytor. Vidare behöver en förstudie göras kring
möjligheter att tillskapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet. Båda ärendena blir
föremål för beslut under 2020.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Angeläget med snabbt beslut för att förbättra
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 Skrivelse till regionstyrelsen - Angeläget med snabbt beslut för att förbättra om
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett

Paragrafen är justerad

Parkeringssituationen vid
Ljungby lasarett –
redovisning av uppdrag

12
17RK2410

Förslag till beslut
Diarienr: 17RK2410
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-10-02

Regionstyrelsen

Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett – redovisning
av uppdrag
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 45/18 att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete
med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet
parkeringsplatser vid Ljungby lasarett, att ge trafiknämnden i uppdrag att se över
möjligheterna att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby
samt att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och
förslag.
Redovisning av uppdrag - nuläge
Det pågår en analys av hur pågående och planerade byggprojekt vid Ljungby
lasarett kommer att påverka antalet tillgängliga parkeringsplatser de närmaste åren.
Det är framförallt byggnationen av hus 1M som framöver kommer att ha en
negativ påverkan på antalet platser. Därmed föreligger ett behov att senast under
hösten 2020 använda sig av externa parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer
antalet parkeringsplatser att vara konstant.
En förstudie kommer att genomföras kring olika alternativ för att på längre sikt
skapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet, företrädelsevis i ett
parkeringshus. Beslut om parkeringshus eller förhyrning av externa parkeringsytor
blir föremål för beslut i regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet med
kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste busshållplatsen är ca 400
meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik. Det har tidigare inkommit
önskemål om att även regionbussar från till exempel Älmhult och Markaryd ska gå
direkt till lasarettet. En sådan lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i
Ljungby stad, och medför en direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från
regiontrafiken göra ett byte vid resecentrum, utan långa väntetider, för att sedan
stiga av eller på vid en hållplats nära lasarettet. Region Kronoberg kommer i
nuläget inte att genomföra några ändringar för att förbättra tillgängligheten
ytterligare med kollektivtrafiken.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Förslag till beslut
Diarienr: 17RK2410
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-10-02

Beslutsunderlag: Protokollsutdrag § 45/18 Regionfullmäktige
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 255

Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
– redovisning av uppdrag (17RK2410)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 45/18 att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med
Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid
Ljungby lasarett, att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt att återkomma till
regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag.
Redovisning av uppdrag - nuläge
Det pågår en analys av hur pågående och planerade byggprojekt vid Ljungby lasarett
kommer att påverka antalet tillgängliga parkeringsplatser de närmaste åren. Det är
framförallt byggnationen av hus 1M som framöver kommer att ha en negativ påverkan
på antalet platser. Därmed föreligger ett behov att senast under hösten 2020 använda sig
av externa parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer antalet parkeringsplatser att
vara konstant.
En förstudie kommer att genomföras kring olika alternativ för att på längre sikt skapa
fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet, företrädelsevis i ett parkeringshus. Beslut
om parkeringshus eller förhyrning av externa parkeringsytor blir föremål för beslut i
regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet med
kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste busshållplatsen är ca 400
meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik. Det har tidigare inkommit önskemål om
att även regionbussar från till exempel Älmhult och Markaryd ska gå direkt till lasarettet.
En sådan lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i Ljungby stad, och medför en
direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från regiontrafiken göra ett byte vid
resecentrum, utan långa väntetider, för att sedan stiga av eller på vid en hållplats nära
lasarettet. Region Kronoberg kommer i nuläget inte att genomföra några ändringar för
att förbättra tillgängligheten ytterligare med kollektivtrafiken.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut P-situationen vid Ljungby lasarett - redovisning av uppdrag

Paragrafen är justerad

CBRNE- plan för Region
Kronoberg

13
19RGK1479

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1479
Handläggare: Agneta Karlsson, Säkerhetsenheten
Datum: 2019-08-28

Regionstyrelsen

CBRNE- plan för Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner CBRNE-plan för Region Kronoberg.

Sammanfattning
CBRNE är en förkortning som står för kemiska(C), biologiska(B), radiologiska(R),
nukleära(N) och explosiva ämnen(E). Många av dessa ämnen kan förorsaka
allvarliga skador på människa och miljö.
CBRNE-plan för Region Kronoberg beskriver ansvar och organisatoriska
förutsättningar för Region Kronoberg vid en allvarlig CBRNE-händelse.
Arbetet vid en händelse med kemiska, biologiska, radioaktiva eller explosiva
ämnen följer samma huvudprinciper som vid andra katastrofmedicinska händelser,
men vid omhändertagande måste särskilda aspekter beaktas.

Mikael Johansson (M)
Krisledningsnämndens ordförande

Bilaga:

Ulrika Joelsson Gustafsson
Kanslidirektör

CBRNE-plan för Region Kronoberg

.
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Säkerhetsenheten

CBRNE-Plan
Kemiska(C), Biologiska(B), Radiologiska(R), Nukleära(N) och Explosiva ämnen(E)

För
Region Kronoberg
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Giltig från:
Fastställd av:
Ersätter: RS 2017-05-23
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1 Inledning
CBRNE är en förkortning som står för kemiska(C), biologiska(B), radiologiska(R), nukleära(N)
och explosiva ämnen(E). Många av dessa ämnen kan förorsaka allvarliga skador på människa
och miljö.
Denna plan beskriver ansvar, organisatoriska förutsättningar för Region Kronoberg vid en
allvarlig CBRNE-händelse.
”Krishanteringsplan Region Kronoberg ” ligger som grund vid en särskild CBRNE-händelse.
Det är viktigt att all personal, som är involverade i omhändertagandet av drabbade vid en
CBRNE-händelse, har kunskap i eget skydd och säkerhet.
Arbetet vid en händelse med kemiska, biologiska, radioaktiva eller explosiva ämnen följer
samma huvudprinciper som vid andra katastrofmedicinska händelser, men vid
omhändertagande måste särskilda aspekter beaktas.
1.1 Syfte och mål
Syftet med omhändertagandet av drabbade vid en CBRNE-händelse är att snabbt och effektivt
få drabbade bort från ett hotat område till en säker plats, eliminera ev. skadliga ämnen, samt
behandla symtom och skador.
Målet för Region Kronoberg vid en CBRNE-händelse är att minimera konsekvenserna av
somatiska och psykiska följdverkningar för drabbade.

2 Krisledning
Samma krisledningsorganisation gäller vid särskild CBRN-händelse som vid annan särskild
händelse. Se krishanteringsplan för Region Kronoberg.
Vid en CBRNE-händelse ska det finnas fungerande processer för CBRNE-samverkan på lokal,
regional och central nivå.

3 Kemisk händelse (C)
C-ämnen är kemiska ämnen som kan orsaka skada på växter, djur och/eller människor
och kan exempelvis vara toxiska industrikemikalier eller kemiska stridsmedel.
Information om farliga, kemiska ämnen finns i
– RiB (Integrerat beslutsstöd) som finns på Region Kronobergs webb
– Giftinformationscentralen som nås via SOS alarm
3.1 Ansvar och organisation i skadeområde
Varje organisation i händelsen fattar beslut inom ramen för den egna verksamheten.
Räddningstjänsten utför livräddande personsanering. Sjukvården bistår med prioritering av
skadade.
Räddningstjänsten ansvarar för indelning i het, varm och kall zon. Sjukvårdens kunskaper om
farliga ämnens akuta skadeverkan är viktiga för räddningstjänsten vid zonindelning. Zonernas
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utformning och storlek kan behöva ändras på grund av skiftande vindriktning, förändrade
riskbilder eller för att anpassa dem efter händelseutvecklingen i övrigt.
3.1.1

Het zon

Den heta zonen är den plats där utsläppet har inträffat eller pågår. Här är koncentrationen av
det farliga ämnet så hög att alla som vistas där måste ha särskild skyddsutrustning.
Vid övergången från den heta till den varma zonen upprättas en plats för personsanering av
drabbade. I närheten av denna saneringsplats upprättas också en saneringsplats för den
personal som har arbetat i den heta zonen.
3.1.2

Varm zon

Den varma zonen ligger utanför den heta zonen och utgör riskområdets yttre gräns.
I denna zon finns inget aktivt utsläpp eller läckage, dock kan man inte utesluta att det farliga
ämnet finns i luften och därför behöver personal som arbetar där använda personlig
skyddsutrustning och andningsskydd, utifrån den skyddsnivå som händelsen kräver.
I den varma zonen förvaras den utrustning som snabbt kan behövas i den heta zonen.
Den personal som har vistats i den varma zonen måste saneras innan de går ut i den kalla
zonen.
3.1.3

Kall zon

Den kalla zonen sträcker sig från den varma zonen till skadeområdets yttre gräns och fungerar
också som en avspärrning med två funktioner: dels att begränsa allmänhetens tillträde till
området, dels att ge sjukvården, polisen och räddningstjänsten ett eget arbetsområde.
I den kalla zonen kan personalen arbeta i den skyddsutrustning som situationen och väderleken
kräver.
3.2 Personlig skyddsutrustning
För sjukvården är den personliga skyddsutrustningen kroppsskydd och andningsskydd, se
dokumentet ”Personsanering och personligt skydd” som finns på interna webben.
I skadeområdet är det räddningsledaren och sjukvårdsledaren som i samverkan beslutar vilken
skyddsnivå som gäller för personal.
3.3 Prehospital sjukvårdsresurs
Om prehospital sjukvårdsresurs från sjukhusen larmas till skadeplats ska information om
ämnet om möjligt inhämtas från sjukvårdsledare på skadeplats innan avtransport från sjukhuset
eller på väg till skadeplats. Skyddsutrustning för kemisk olycka ska alltid medfölja.
3.4 Personsanering
Livräddande personsanering är en första hjälpen-åtgärd som räddningstjänsten ska utföra så
snart som möjligt efter det att en olycka har inträffat.
Sjukvården har ansvaret för fullständig sanering av drabbade (då detta krävs) som kommit i
kontakt med kemikalier och radioaktiva ämnen.
3.4.1

Grundprinciper

Räddningsledaren avgör i samråd med medicinskt ansvarig på skadeplats behov av sanering av
kontaminerade personer på skadeplats
Medicinskt ansvarig på skadeplats kan inhämta information om ämnet från:
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3.4.2

Bakjour kirurg och i samråd med denna bedöma behov av ytterligare åtgärder
RIB
SOS Alarm
Giftinformationscentralen

Livräddande personsanering

Det är viktigt att den livräddande insatsen genomförs snabbt.
Räddningstjänsterna ansvarar för beslut om och genomförandet av den livräddande
personsaneringen.
Personsaneringen utförs enligt följande:
1. avbryt exponering (alltid),
2. avklädning (alltid)
3. avspolning med vatten och eventuellt med tvållösning (efter beslut av räddningstjänst)
Syftet med personsaneringen är att rädda liv genom att avbryta exponering för ämnet, genom
att flytta den drabbade från utsläppskällan och avlägsna ämnet. Räddningstjänsten utför alltid
den livräddande personsaneringen vid övergången från het till varm zon.
Efter livräddande personsanering kan sjukvårdspersonalen omhänderta den drabbade för
transport till sjukhus. I varje enskilt fall görs en riskbedömning om den drabbade går att
transportera i ambulans till sjukhus för eventuell fullständig personsanering. Det är beroende
av det kemiska ämnets skadeverkan.
3.4.3

Fullständig personsanering på sjukhus

Om den livräddande personsaneringen inte är tillräcklig för att helt avbryta exponeringen av
det farliga ämnet genomför sjukvårdspersonalen en fullständig personsanering på sjukhus.
Med fullständig personsanering menas att det farliga ämnet avlägsnas på sådant sätt och i sådan
omfattning att skadeverkan på den drabbade upphör och att det inte finns risk att omgivningen
kontamineras.
Generellt gäller att:
- kontaminerade inte får tas in på sjukhusen före sanering
- bakjour kirurg ansvarar för att, i samråd med bakjour medicin, bedöma behov av
fullständig personsanering
- i anslutning till sjukhusens akutintag finns saneringsmöjligheter i form av
saneringsstation (Växjö) och saneringstält (Ljungby).
Akutmottagningens personal ansvarar för sanering
- personlig skyddsutrustning ska användas
- personalen ska vara utbildad och övad för sina uppgifter
3.5 Antidoter
Finns på:
- sjukvårdscontainer
- akutmottagningarna
- apoteket som har en jourhavande farmacevt som kan nås via telefonväxeln
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3.6 Beredskapslager
Socialstyrelsen har vissa antidoter mot kemiska ämnen. För att rekvirera dessa kontaktas
Socialstyrelsens TiB (Tjänsteman i beredskap) via Region Kronobergs TiB som nås via SOS
Alarm, telefon: 08- 454 24 16.

4 Biologisk händelse (B)
B-ämnen avser de mikroorganismer, cellkulturer, toxiner och parasiter som kan orsaka
infektion, allergi eller toxicitet hos människor, djur eller växter. En egenskap som skiljer Bämnen från övriga CBRNE-ämnen är att de kan vara smittsamma. Epidemisk/pandemisk
händelse skiljer sig på många sätt från andra särskilda händelser. Inledningen är oftast inte lika
dramatisk utan epidemin upptäcks oftast genom att hälso- och sjukvården får ta hand om ett
ökat antal patienter med likartad symtomatologi.
En epidemi/pandemi kan också pågå under en längre tid, något som försvårar möjligheten att
upprätthålla en hög bemanning. För mer information se Epidemi-och influensa pandemiplan
för Region Kronoberg.

5 RN – Radiak/Nukleär händelse (RN)
RN-ämnen består av radiologiska och nukleära ämnen. Dessa kan orsaka strålskador och är i
många fall även starkt giftiga. Beroende på halveringstid kanstrålning finnas kvar under lång tid
efter utsläpp eller spridning. Radioaktiva ämnen används inom många områden och på många
platser i samhället, t ex inom sjukvården, forskning, industri och kärnkraftsindustri. I Sverige
finns kärntekniska anläggningar i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
En särskild händelse med radioaktiva ämnen följer samma huvudprinciper som vid en allvarlig
händelse med farliga ämnen men med en viktig skillnad i omhändertagandet av drabbade.
Medicinsk behandling ska alltid genomföras som första prioritet och därför kan drabbade
komma att tas in på akutmottagningen utan föregående sanering. Sanering av drabbade,
personal och lokaler får i dessa speciella fall utföras i efterhand
Livräddande åtgärder och andra akut insatskrävande tillstånd ska alltid prioriteras
och får aldrig fördröjas av saneringsåtgärder.
Strålningsrisken för personalen under den begränsade tid som krävs för att utföra de
livräddande insatserna är mycket låg.
5.1 Risker
Olyckor med radioaktiva ämnen kan förekomma bland annat:
- vid kärntekniska anläggningar för energiproduktion i eller utanför Sverige
- med kärnenergidrivna fartyg i eller utanför svenska farvatten
- med kärnenergidrivna satelliter som störtar i Sverige
- vid användning av radioaktiva preparat inom sjukvård, forskning och industri
- vid transporter med radioaktivt material
- vid olyckor med kärnvapenutrustning
- genom användning av ”smutsiga bomber”
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5.2 Larmvägar
Larm kommer från TIB (tjänsteman i beredskap) till sjukhusfysiker.
Från nationella myndigheter kan larmet komma direkt till sjukhusfysiker som
då kontaktar TiB.
5.3 Kontakt med sjukhusfysiker
Kontakt med sjukhusfysiker sker via telefonväxeln på Centrallasarettet i Växjö.
Om sjukhusfysikern inte går att nå kontaktas TiB vid Strålsäkerhetsmyndigheten via SOS
Alarm. TiB vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna ge råd inom 10 minuter.
5.4 Arbete i skadeområde
Arbetet i skadeområdet följer samma principer som vid en händelse med farliga ämnen.
Räddningstjänsten bedömer riskzoner och ansvarar för upprättande av het, varm och kall zon.
Räddningstjänsten ansvarar för beslut om och genomförandet av den livräddande
personsaneringen av drabbade.
5.5 Dosimeter
Dosimeter ska användas av ambulanspersonal under insatser i strålningsmiljö. Mätningen på
ambulanspersonal som har dosimeter används för bedömning av stråldos till övrig
sjukvårdspersonal som befunnit sig i skadeområdet. Totalt finns tio direktvisande
persondosmätare på ambulansstationen i Växjö som ska användas vid radiakolycka.
Efter användning lämnas dosimetern till Medicinsk Fysik och Teknik (MFT), Växjö.
Vid arbete på akutmottagning kan MFT tillhandahålla ytterligare persondosimetrar,
sjukhusfysikern fattar detta beslut.
5.6 Personligt skydd
Den skyddsutrustning som finns för händelse med farliga ämnen är fullt tillräcklig även vid en
händelse med radioaktiva ämnen. För sjukvården består den personliga skyddsutrustningen av
kroppsskydd och andningsskydd- se bilaga ”Personsanering och personligt skydd” som finns
på webben.
5.7 Sanering på sjukhus
Sjukhusfysikern är den som bedömer behov av sanering på sjukhus. Om sjukhusfysiker inte går
att nå ska den drabbade saneras, om dennes tillstånd tillåter detta.
Personal från MFT utför en första mätning av drabbade med strålskyddsinstrument för att
avgöra omfattningen av kontaminering och behov av sanering. För detta utnyttjas i första hand
mätutrustning på MFT, Växjö.
Sanering av drabbade utförs i den fasta saneringsstationen på Centrallasarettet i Växjö
och/eller i saneringstält på lasarettet i Ljungby.
Sanering utförs av akutmottagningens personal. Skyddsutrustning med skyddsdräkt och
andningsskydd ska användas.
Skyddsdräkten stoppar inte strålningen från den drabbade, men ska användas vid sanering för att
förhindra att den sjukvårdspersonal som utför sanering blir radioaktivt kontaminerad av ämnet.
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Personsaneringen utförs enligt följande:
- Samtliga kläder tas av och placeras i identitetsmärkt, gul plastsäck som sedan försluts.
Säcken med patientens tillhörigheter omhändertas av MFT för strålningsmätning.
- Den drabbade ska saneras rikligt med tvål och ljummet vatten, håret
tvättas noga. Obs! var noga med att skölja vattnet från ansiktet för att
undvika att den radioaktiva kontaminationen rinner in i näsa och mun
och därmed orsakar internkontamination.
- Efter varje saneringsomgång utförs en strålningsmätning. Saneringen
upprepas till dess att sjukhusfysiker bedömer att det inte längre ger
något resultat.
Se också ”Personsanering och personligt skydd”.
5.8 Sanering av personal, utrustning mm
Kontaminerade lokaler, ambulanser, utrustning etc. saneras under ledning av
personal från MFT.
Sanering av personal:
- Ta av skyddsdräkten. Skyddsdräkten läggs i gul plastsäck, försluts och
omhändertas senare av MFT för destruktion.
- Sanera med rikligt med tvål och ljummet vatten, håret tvättas noga.
Obs! var noga med att skölja vattnet från ansiktet för att undvika att
den radioaktiva kontaminationen rinner in i näsa och mun och därmed
orsakar internkontamination.
Efter varje saneringsomgång utförs en strålningsmätning. Saneringen upprepas till dess att
sjukhusfysiker bedömer att det inte längre ger något resultat.
Se också ”Personsanering och personligt skydd”.

6 Explosiva ämnen (E)
E-ämnen är explosiva ämnen inklusive explosiva blandningar. De kan förorsaka direkt skada
genom tryckvåg, splitter och/eller värmestrålning, men kan också användas för att sprida
farliga ämnen, exempelvis genom så kallade smutsiga bomber där t.ex. E-ämnen och R-ämnen
kombineras.
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CBRNE- plan för Region Kronoberg
(19RGK1479)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner CBRNE-plan för Region Kronoberg.
Sammanfattning

CBRNE är en förkortning som står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R),
nukleära (N) och explosiva ämnen (E). Många av dessa ämnen kan förorsaka allvarliga
skador på människa och miljö.
CBRNE-plan för Region Kronoberg beskriver ansvar och organisatoriska
förutsättningar för Region Kronoberg vid en allvarlig CBRNE-händelse.
Arbetet vid en händelse med kemiska, biologiska, radioaktiva eller explosiva ämnen
följer samma huvudprinciper som vid andra katastrofmedicinska händelser, men vid
omhändertagande måste särskilda aspekter beaktas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner CBRNE-plan för Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - CBRNE-Plan för Region Kronoberg
 CBRNE-Plan för Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Evakueringsplan vid
särskild händelse för
Region Kronoberg
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19RGK1478

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1478
Handläggare: Agneta Karlsson, säkerhetsenheten
Datum: 2019-08-28

Regionstyrelsen

Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg.

Sammanfattning
Evakueringsplan för Region Kronoberg beskriver hur arbetet ska planeras, ledas
och samordnas vid en särskild händelse där det krävs en evakuering av patienter,
personal och besökare.
Evakueringsplaneringen i Region Kronoberg bygger på det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA) inklusive utrymningsplaner som görs inom respektive
verksamhet. Dessa utrymningsplaner ligger alltid som grund vid en akut
evakuering.
Syftet med evakueringsplanen är att skapa ett gemensamt synsätt om principer vid
evakuering.

Mikael Johansson (M)
Ordförande krisledningsnämnden

Bilaga:

Ulrika Joelsson Gustafsson
Kanslidirektör
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1 Inledning
Evakueringsplan för Region Kronoberg är regionövergripande och beskriver hur
arbetet ska planeras, ledas och samordnas vid en särskild händelse där det krävs
en evakuering av patienter, personal och besökare. Planen gäller även den
verksamhet som är upphandlad hos entreprenörer.
Evakueringsplaneringen i Region Kronoberg bygger på det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA) inklusive utrymningsplaner som görs inom respektive
verksamhet. Dessa utrymningsplaner ligger alltid som grund vid en akut
evakuering. Åtgärdskalendrar för utrymning ska finnas inom verksamheterna
enligt SBA.
Syftet med evakueringsplanen är att skapa ett gemensamt synsätt om principer vid
evakuering.
Planen utgår från vardagens organisation och ska vid behov kunna anpassas till
aktuell händelse. En evakuering ska alltid bedömas som en särskild händelse som
kräver beredskapshöjning.
”Krishanteringsplan Region Kronoberg” ligger som grund vid en särskild händelse
All personal ska på sin arbetsplats ha kunskap om utrymningsvägar, organisation
och om ansvarsförhållande vid en utrymning/evakuering. För nyanställd personal
ska detta ingå i introduktionsprogrammet. Det är viktigt att patientsäkerheten
bibehålls så långt det är möjligt.
Som komplement till denna evakueringsplan finns ett dokument- ”Stöd för regional
särskild krisledning vid evakuering” Om hela eller stora delar av ett sjukhus (CLV, LL
eller Sigfrid) måste evakuera och detta inte går att hantera inom egen verksamhet,
ska TiB/särskild krisledning kontakta andra sjukhus för hjälp.
1.1

Syfte och Mål

Syftet med en evakuering är att snabbt och effektivt få patienter, personal och
besökande bort från ett hotat område till en säker plats.
Målet för Region Kronoberg vid en evakuering är att minimera konsekvenserna
av somatiska och psykiska följdverkningar för drabbade.

2 Ledning och organisation
Evakuering är en särskild händelse och har samma krisledningsorganisation som
vid andra särskilda händelser. Det innebär att krisledningsorganisationen inom
respektive verksamhet utgörs av ordinarie ledningsorganisation.
Regionövergripande krisledning är Regional Särskild krisledning, se
Krishanteringsplan Region Kronoberg”.
2.1

Beredskapsnivåer

För att snabbt kunna leda och organisera en särskild händelse finns tre
beredskapslägen; stabsläge, förstärkningsläge samt katastrofläge.
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TiB ska alltid informeras vid alla förändringar av beredskapslägen.
För ytterligare beskrivning se ” Krishanteringsplan Region Kronoberg”.
2.2

Beslutsmandat

Att evakuera ett sjukhus är mycket komplext och att fatta beslut om en
evakuering behöver kontinuerligt utvärderas och analyseras i takt med
händelseförloppet.
Rekommendation från räddningsledare/polisinsatschef ska följas.
Beslut om evakuering av hela eller delar av sjukhus får tas av:




Tjänsteman i beredskap (TIB)
Sjukhuschef/Hälso-och sjukvårdsdirektör
Regiondirektör

Beslut om akut evakuering av enskild avdelning eller enhet vid exempelvis brand
får tas av avdelningschef eller ledningsansvarig på plats.
2.3

Uppgifter för Regional Särskild krisledning vid evakuering

Regional Särskild krisledning har som uppgift att leda och prioritera vid insatsen,
samordna information samt att ha en samlad lägesbild.
Specifika uppgifter vid en evakuering:


Framtagande av resurser såsom: - uppsamlingsplatser/vårdplatser



Tilldelning av fördelningsnyckel till uppsamlingsplatser/
avtransportplatser



Samordning och ledning av transportresurser, internt och externt



Planering för fortsatt verksamhet för berörda enheter

Sakkunnig som t.ex. vårdplatskoordinator ingår i särskild krisledning vid en
evakuering.
2.4

Ansvar och Roller

Ansvar och roller följer SBA.
Medicinskt ansvarig på evakuerad vårdavdelning/enhet ansvarar för:
prioritering av patienter vid evakuering samt har det medicinska ansvaret på
vårdavdelning/uppsamlingsplats. Medicinskt ansvarig bör i 1:a hand vara läkare
från någon av avdelningarna/ enheterna som utrymts.
Utrymningsledare leder utrymning av egna lokaler enligt SBA.
Utrymningsledare ska vara utmärkt med väst och samverkar med räddningstjänst
och/eller polis.
Ansvarig för uppsamlingsplats ska vara hälso- och sjukvårdspersonal, lägst
sjuksköterska. Om möjligt bör det vara avdelningschef eller ledningsansvarig
sjuksköterska (LAS)/motsvarande. Ansvarig har om möjligt kontakt med
TiB/särskild krisledning.
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Avtransportledare på avtransportplats ansvarar för avtransporterna av patienter
som ska till annan plats utanför sjukhuset. Patientens identitet och vart de förs ska
dokumenteras. Avtransportsledare ska vara någon från ambulansverksamheten.

3 Lägesbedömning
Vid en akut situation, t.ex. brand, görs lägesbedömning av personal på plats om
behov finns av utrymning.
Rekommendation från räddningsledare/polisinsatschef ska följas.
TiB/Regional Särskild krisledning gör en initial bedömning om evakuering är
nödvändig. Situationen måste utvärderas utifrån möjligheten att säkra kritiska
funktioner och undersöka om läget kan stabiliseras utan att evakuering måste ske.
Lägesbedömning måste ske kontinuerligt över tid.
Följande bör beaktas:
 Personalens säkerhet


Patienternas säkerhet (vid evakuering kontra stanna kvar)



Besökandes säkerhet



Medicinska risker



Patienter med särskilda behov samt barn



Tidsperspektiv

4 Kritiska funktioner vid evakuering
Med kritiska funktioner avses de funktioner som fodras för att kunna bedriva ett
kontinuerligt patientsäkert arbete.
Teknisk försörjning: T.ex., el, VVS, medicinska gaser, IT, telefoni och
matdistribution hanteras och distribueras av respektive verksamhet inom
Regionservice.
Dokumentation: Dokumentationsansvarig utses av arbetsledare på avdelning
samt av ansvarig för återsamlingsplats och uppsamlingsplats. Dokumentation ska
föras gällande vilka beslut som fattas, vem som fattat beslutet samt tid för
beslutet.
Vid en evakueringssituation kan det vara svårt att ha tillgång till patienternas
digitala journal. Om möjligt använd bärbar dator, alternativt att papperskopior tas
fram från annan plats inom sjukhuset så att diagnos och medicinering kan följa
patienten. Dokumentationsansvarig ansvara för detta.
Alla som har evakuerats (patienter, personal och besökande) ska registreras med
avseende på vart, när och hur de evakuerats. Mall för detta finns för utskrift i
detta dokument.
Läkemedel och medicinteknisk utrustning: Vid en planerad evakuering, då
det finns mer tid, tas läkemedel och nödvändig medicinskteknisk utrustning med
från avdelningen. Vid en akut evakuering då det inte finns tid/möjlighet att ta
Sida 5 av 11

REGION KRONOBERG

med läkemedel eller utrustning från avdelningen ansvarar ”ansvarig på
uppsamlingsplats” för att detta tas fram. Utrustningsbehov meddelas till närmsta
chef.
Säkerhet: Om det finns behov av bevakningspersonal i en evakueringssituation
tillkallas sådan kompetens via ordinarie kontaktvägar.
Intern kommunikation: I en utrymnings/evakueringssituation kan
kommunikationen med ex. Regional Särskild krisledning vara begränsad eller
omöjlig. Tänk flexibelt på olika alternativ, t.ex. DECT telefoni, sms,
mobiltelefoni, webbmeddelande, mail, direktkontakt, Rakel mm.

5 Kommunikation/Information
Riktlinjer för kriskommunikation vid särskild händelse finns för Region
Kronoberg i syfte att fungera som ett stöd i kommunikationsarbetet. Där beskrivs
det hur arbetet ska fungera och hur uppgifter fördelas vid en särskild händelse.
Regional Särskild krisledning ska tidigt i sin planering säkerställa en
sambandslösning mellan återsamlingsplats, uppsamlingsplats och avtransportplats.
Regional Särskild krisledning ansvarar för att samordna informationen internt och
externt.

6 Transport och logistik
6.1

Internt

Från avdelning/mottagning till återsamlingsplats:
 Personal på avdelning/mottagning avtransporterar enligt direktiv från
ansvarig arbetsledare.


LAS/motsvarande ansvarar för att rekrytera personal från andra enheter
som kan vara behjälplig vid evakueringen.

Från återsamlingsplats till uppsamlingsplats:
 Från återsamlingsplatsen transporteras patienter/anhöriga till annan lokal
inom sjukhuset alternativt utsedd uppsamlingsplats enligt direktiv från
TiB/Regional Särskild krisledning.

6.2



På uppsamlingsplats ska alltid finnas en utsedd ledningsansvarig och en
medicinskt ansvarig (läkare).



Uppsamlingsplatsen kan efter beslut från Regional Särskild krisledning bli
en alternativ vårdinrättning. Uppsamlingsplats kan betraktas som en
tillfällig vårdavdelning.



Intern kundservice kan hjälpa till med transporter av patienter och
utrustning.
Externt

Extern transport avses när patienter och utrustning ska flyttas utanför
sjukhusområdet, som t.ex. transport till vårdcentral, annat sjukhus eller annan
plats.
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Transportresurser kan vara ambulanser, serviceresor och länstrafiken.
Ordinarie vårdpersonal följer, i möjligaste mån, med sina patienter.
Regional Särskild krisledning ansvarar för att ta fram resurser till avtransport samt
anvisa avlämningsplats för patienter.

7 Återinflytt till ordinarie lokaler
Återinflyttning innebär att patienter och verksamhet kan flyttas tillbaka till
ordinarie lokaler. Detta kan ske när hotet är över och nödvändig teknisk
försörjning är säkrad. Regional Särskild krisledning tar beslut när detta kan ske.
Under återinflyttning är Regional Särskild krisledning aktiverad. Återinflyttning
kan pågå under en längre tid.
Vid mindre omfattande evakueringar där inte hela sjukhuset är påverkat kan
patienter antingen återinflyttas till sina tidigare rum eller till avdelningar som är
opåverkad av händelsen.
Vid återflyttning är det viktigt att prioritera avdelningar såsom akutmottagning,
intensivvård, operation, hjärtintensiv mm

8 Utbildning och övning
All personal ska få regelbunden brandskyddsutbildning. Detta utgör grunden för
evakuering.

9

Utvärdering och uppföljning

Vid en evakueringshändelse (liksom all övrig beredskapshöjning) ska händelsen i
efterhand följas upp och utvärderas. Utvärderingen sker enligt särskild mall som
finns på interna webben under krisberedskap/mallar.
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10 Bilaga 1 Definitioner
Utrymning
Utrymning är när man akut måste lämna del av eller hela byggnaden för att rädda
liv. Detta sker vid t.ex. brand, spridning av gas, bombhot, översvämningar mm.
Enheter utryms omgående och patienter samt personal och besökande förflyttas
till anvisade återsamlingsplatser inomhus eller utomhus.
Utrymning sker enligt utrymningsplan vid brand.
Evakuering
Evakuering innebär flytt till annan vårdplats eller uppsamlingsplats efter
utrymning. Patienterna transporteras efter direktiv från Regional Särskild
krisledning, som har till uppgift att ta fram lämplig uppsamlingsplats alternativt
vårdplatser på annan avdelning. I begreppet evakuering inbegrips även
transportfrågan
Återsamlingsplats
På förhand bestämd samlingsplats inomhus eller utomhus för patienter, personal
och besökande. Det huvudsakliga syftet är att lämna farligt område och att få en
bild av hur många personer som kan finnas kvar på farligt område.
Uppsamlingsplats
Samlingsplats för patienter och vårdpersonal där det medicinska
omhändertagandet sker (motsvarande tillfällig vårdavdelning). Här sker också
slutlig prioritering för eventuell vidare transport till alternativ vårdinrättning. På
uppsamlingsplats finns alltid en ledningsansvarig person och en medicinskt
ansvarig. Ordinarie vårdpersonal från den evakuerade enheten följer patienterna
Avtransportsplats
Plats där transporter avgår med patienter för vidare vård på annan vårdinrättning
eller till eget boende. Avtransportplatsen ska vara vald så att den underlättar
framkörning och ilastning. Om möjligt bör den vara i anslutning till centralhall,
ambulanshall, uppställning för taxi eller buss. På avtransportplats finns alltid en
avtransportledare som är från ambulans-organisationen. Regional Särskild
krisledning beslutar om var avtransportplatser ska finnas.
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11 Bilaga 2 Registrering av evakuerade patienter
Datum:____________

Namn

Från
Prioritet Tid
Personnummer avdelning (röd, gul,
grön

Planeras till:
uppsamlingsplats,
annat sjukhus osv.

REGION KRONOBERG

12 Bilaga 3 Registrering av evakuerad personal
Datum: _________

Namn

Från

Personnummer

Till
Plats och tid
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13 Bilaga 4 Registrering av evakuerade besökare
Datum: _____________
Namn

Evakuerad från
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Till
Plats och tid

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 257

Evakueringsplan vid särskild händelse för
Region Kronoberg (19RGK1478)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Evakueringsplan för Region Kronoberg beskriver hur arbetet ska planeras, ledas och
samordnas vid en särskild händelse där det krävs en evakuering av patienter, personal
och besökare.
Evakueringsplaneringen i Region Kronoberg bygger på det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA) inklusive utrymningsplaner som görs inom respektive
verksamhet. Dessa utrymningsplaner ligger alltid som grund vid en akut evakuering.
Syftet med evakueringsplanen är att skapa ett gemensamt synsätt om principer vid
evakuering.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Evakueringsplan vid särskild händelse för Region Kronoberg
 Evakueringsplan vid särskild händelse för Region Kronoberg
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Förslag till beslut
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Pontus Juhlin, HR-avdelningen
Datum: 2019-10-09

Regionstyrelsen

Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner utfasningsplan för Region Kronobergs oberoende av
hyrpersonal.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslöt § 272/16 att ställa sig bakom övergripande budskap för det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården” – ett
gemensamt projekt för samtliga regioner. Regionstyrelsen har därefter § 30/17
även ställt sig bakom SKL:s strategi ”Oberoende av inhyrd personal i vården 2019-01-01” och arbetat med densamma i form av handlingsplaner.
Regionstyrelsen har kvartalsvis informerats om hur projektet fortskrider med
avseende på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och tillgänglighet i
vården. Som ett led i att förnya fokus på frågan och återigen ha en gemensam
målbild, denna gång med en tydligare koppling till verksamhetens förutsättningar,
föreslås en reviderad utfasningsplan med fem mål.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsen

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Pontus Juhlin, HR-avdelningen
Datum: 2019-10-08

Regionstyrelsen

Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
Bakgrund
Regionstyrelsen beslöt § 272/16 att ställa sig bakom övergripande budskap för det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården” – ett
gemensamt projekt för samtliga regioner. Regionstyrelsen har därefter § 30/17
även ställt sig bakom SKL:s strategi ”Oberoende av inhyrd personal i vården 2019-01-01” och arbetat med densamma i form av handlingsplaner.
Regionstyrelsen har kvartalsvis informerats om hur projektet fortskrider med
avseende på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och tillgänglighet i
vården.
Beredning
Utfasningsplanen för oberoende av hyrpersonal har beretts av en styrgrupp
bestående av regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören, HR-direktören,
verksamhetsområdeschefer för sjukhusvården, psykiatrivården och primärvården,
ekonomidirektör, hälso-och sjukvårdens ekonomichef, kommunikationsstrateg,
HR-chef för kompetensförsörjning samt chef för rekryterings- och
bemanningsenheten.
Ärendebeskrivning
Med oberoende av hyrpersonal menas att Region Kronoberg har en stabil och
varaktig bemanning och klarar grunduppdraget med egna medarbetare, och att
Region Kronoberg endast anlitar inhyrd personal som ett komplement vid
tillfälliga arbetstoppar och att detta understiger 2 % av den totala
personalkostnaden.
Utfasningsplan med fem mål

Som ett led i att förnya fokus på frågan och återigen ha en gemensam målbild,
denna gång med en tydligare koppling till verksamhetens förutsättningar, föreslås
en reviderad utfasningsplan med fem mål:
1. Från och med 1/3 2020 anlitar Region Kronoberg inte
allmänsjuksköterskor som hyrpersonal.
2. Från och med 1/9 2020 anlitar Region Kronoberg inte
specialistsjuksköterskor som hyrpersonal (förutom barnmorskor,
anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor eller IVAsjuksköterskor).
3. Vid egen bemanning minst 85 procent, anlitar Region Kronoberg inte
allmänspecialister som hyrpersonal.
4. Vid egen bemanning 95 procent, anlitar Region Kronoberg inte
barnmorskor, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor eller IVAsjuksköterskor.
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5. Vid egen bemanning 90 procent, anlitar Region Kronoberg inte
specialistläkare som hyrpersonal.

Ansvar och roller

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region
Kronoberg och har det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Regionstyrelsen ska därmed fastställa utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal och ska även fortsättningsvis informeras i ärendet en gång i kvartalet.
Ansvaret för utfasningsplanen leds av en styrgrupp bestående av regiondirektören,
hälso- och sjukvårdsdirektören, HR-direktören, verksamhetsområdeschefer för
sjukhusvården, psykiatrivården och primärvården, ekonomidirektör, hälso-och
sjukvårdens ekonomichef, kommunikationsstrateg, HR-chef för
kompetensförsörjning samt chef för rekryterings- och bemanningsenheten.
Rekryterings- och bemanningsenheten har i uppdrag att samordna processen runt
hyrpersonal i syfte att:
-

Skapa en enhetlig process och övergripande bild över hyrpersonal inom
Region Kronoberg
Vara en väg in för hyrbolag
Vara en väg in för verksamheterna
Säkerställa en kvalitativ process
Eftersträva att avtal och rutiner följs
Informera organisationen löpande i dessa frågor.

Rutin vid avrop av hyrpersonal

Styrgruppen har tagit fram en rutin som ska användas vid avrop av hyrpersonal.
Avrop av hyrpersonal kräver beviljad dispensansökan av hälso- och sjukvårdsdirektören. Dispensansökan ska vara godkänd i samtliga chefsled för att
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säkerställa att alla möjligheter att undvika hyrpersonal har beaktats.
Dispensansökan skickas från verksamhetschef till verksamhetsområdeschef och
från verksamhetsområdeschef till hälso- och sjukvårdsdirektör.
En särskild mall ska alltid fyllas i vid ansökan där bland annat frågor om
bemanningsläge på enheten, bemanningstal inom verksamheten med och utan
efterfrågad hyrpersonal, samt vilka åtgärder har vidtagits för att undvika avrop
hyrpersonal, vilka effekter innebär användandet av hyrpersonal, samt vilka
kostnader för avrop av hyrpersonal enligt dispensansökan medför.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Genomförandet av utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal föranleder inga
kostnader.
Motivering till förslag
Hälso- och sjukvårdens ekonomi har utvecklats negativt sedan delårsrapport mars
2019, främst avseende hyrpersonal, köpt vård och läkemedel. Andelen hyrpersonal
i förhållande till egen personal har ökat till 5,9 % efter att ha varit nere på 4,7 %
som lägst i mars 2018 (målsättning under 2019 är 3 %). Beslutade åtgärder har inte
gett avsedd effekt vilket inneburit att ytterligare åtgärdspaket har satts in för att
bromsa kostnadsutvecklingen. En uppdaterad utfasningsplan ska ses som ett led i
det åtgärdspaketet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner utfasningsplan för Region Kronobergs oberoende av
hyrpersonal.

Mikael Johansson (M)

Martin Myrskog

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör
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§ 258

Utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal (16RK2368)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner utfasningsplan för Region Kronobergs oberoende av
hyrpersonal.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 272/16 att ställa sig bakom övergripande budskap för det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården” – ett gemensamt
projekt för samtliga regioner. Regionstyrelsen har därefter § 30/17 även ställt sig bakom
SKL:s strategi ”Oberoende av inhyrd personal i vården - 2019-01-01” och arbetat med
densamma i form av handlingsplaner.
Regionstyrelsen har kvartalsvis informerats om hur projektet fortskrider med avseende
på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och tillgänglighet i vården. Som
ett led i att förnya fokus på frågan och återigen ha en gemensam målbild, denna gång
med en tydligare koppling till verksamhetens förutsättningar, föreslås en reviderad
utfasningsplan med fem mål.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner utfasningsplan för Region Kronobergs oberoende av
hyrpersonal.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) och Yngve Filipsson (L) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
ska bifalla ordförandens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1485
Handläggare: Marie Jadner, Vårdvalsenheten
Datum: 2019-10-01

Regionfullmäktige

Regelbok 2020 för Vårdval barn- och ungdomspsykiatri
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner Regelbok 2020 för Vårdval barn- och
ungdomspsykiatri.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om att införa
vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region Kronoberg snarast skulle
utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 97/19 att införa vårdval för specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med 1 januari 2020.
I Regelbok 2020 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och ersättningsmodell för
vårdvalet.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Vårdval barn- och ungdomspsykiatri – regelbok med
ekonomiska regleringar 2020.
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Vårdval Kronoberg
Specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri
i öppen vård
Regelbok 2020

Fastställd av regionfullmäktige §XXX/2019

Kundvalsenheten
Vårdval BUP
Diarienr: 19RGK1017
Datum: 2019-05-28
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Ordlista – Förklaring till ord som används i dokumentet
Beställare:

Region Kronoberg

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

Leverantörens mottagning

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1485 XXXX
Handläggare: NN Vårdvalsenheten
Datum: 2019-xx-xx

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

2 Bakgrund
En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka
tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja mellan fler vårdgivare.
Regionfullmäktige beslöt i 13062019 att införa vårdval för specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med 01012020.
Ansökan om att få starta verksamhet inom Vårdval BUP kan när som helst skickas
in utifrån ett fastställt förfrågningsunderlag. För att delta som leverantör krävs dels
att Region Kronobergs krav för att bedriva verksamhet inom området uppfylls,
dels ett godkännande från regionstyrelsen.
I Vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare patienten vill vända sig till.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1485 XXXX
Handläggare: NN Vårdvalsenheten
Datum: 2019-xx-xx

3 Ersättningsmodell för Vårdval BUP
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

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

4 Regelverk, kompetens, lokaler
4.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdgivaren ansvarar för att följa gällande konventioner, lagar, förordningar,
föreskrifter och Region Kronobergs policys, riktlinjer och handlingsplaner som på
något sätt berör avtalets uppdrag.
Några viktiga lagar för sjukvården
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1485 XXXX
Handläggare: NN Vårdvalsenheten
Datum: 2019-xx-xx

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

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

All verksamhet som rör barn- och ungdomspsykiatri ska arbeta i enlighet med
FN:s konvention om barnets rättigheter. Huvudprinciperna handlar om förbud
mot diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling, samt barnets rätt
att få komma till tals i frågor som berör dem. Andra relevanta delar berör rätten till
bästa uppnåeliga hälsa, rätt till rehabilitering samt skydd mot alla former av våld
och missförhållanden.
Barnkonventionen
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Vårdgivaren ska:














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

Användning av Tele-Q rekommenderas.
4.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska verksamhetschef, Kundvalsenheten, Region Kronoberg skriftligen informeras
Krav för att bli godkänd är att vårdenhetens hälso- och sjukvårdspersonal har
erforderlig legitimation och kompetens som krävs för uppdraget. Vårdenheten bör
ha en bemanning som eftersträvar kontinuitet i verksamheten. För att kunna
erbjuda specialistpsykiatrisk vård ska vårdenheten bemannas av psykiatriker,
psykolog, behandlare med psykoterapeutisk kompetens (som lägst Steg 1
kompetens) och psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska. Därutöver ska vårdenheten
ha tillgång till arbetsterapeut. Ovannämnda krav på bemanning ska vara uppfyllt
senast sex månader efter det att verksamheten startats.
Krav finns på utdrag ur belastningsregistret.
Vårdenheten ska systematiskt tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska
praxis.
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4.3

Kvalitetsregister

Vårdgivaren ska rapportera till av Region Kronoberg anvisade kvalitetsregister.
4.4

Lokaler och hygien

Vården ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard. Det
innebär att vårdenhetens lokaler och utrustning ska vara anpassade för hälso- och
sjukvård. Basala hygienrutiner enligt SOSFS 2015:10 ska tillämpas.
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver kontakt med Vårdhygien.
Byggenskap och Vårdhygien
PTS Riktlinje Vårdhygieniska aspekter
Riktlinje vårdhygienska aspekter
Region Kronoberg webbplats ”Verktyg för vårdhygien”
För att alla ska kunna besöka vårdcentralen är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning. Riktlinjer
för tillgängliga lokaler ska uppfyllas och styr utformningen av fastigheter inom
Region Kronoberg.
Myndigheten för delaktighet
Riktlinjer för tillgänglighet - Riv Hindren
PTS Riktlinje Fysisk tillgänglighet

4.5

Utrustning som krävs för uppdraget

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

4.6

Tillgänglighet

Vårdenhet inom Vårdval BUP ska bedriva verksamhet med ett öppethållande som
motsvarar patienternas behov av specialiserad barn-och ungdomspsykiatri och av
Region Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet och vårdgaranti. Vårdenheten
ska inom uppdraget kunna ta emot oplanerade besök.
Vårdenheten ska ha telefontillgänglighet dagligen under vardagar, så att
medborgarna kan samtala med personal. Telefontid är tillåten. Vårdenhetens
8
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mottagning för patientundersökning/behandling ska vara öppen minst 30 timmar
per vecka. Kravet på öppethållande ska vara uppfyllt senast sex månader efter det
att verksamheten har påbörjats.
Region Kronoberg ska informeras och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden juni, juli och augusti eller vid andra tillfälliga
situationer.
Tillgänglighet kan även innebära digitala möten.
4.7

Sjukresor

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

4.8

Miljö

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

4.9

Annan verksamhet

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

4.10 Filial
Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
BUP på annan fast adress inom Kronobergs län än leverantörens vårdenhet.
Filialverksamheten erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för
givet uppdrag. Skäl för att en leverantör ska få öppna filial är att vård och service
förbättras för invånarna i Region Kronoberg. Leverantören ska i god tid och
skriftligen till Region Kronoberg ansöka om och godkännas för att få öppna
filialverksamhet.
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4.11 Underleverantör
Vid anlitande av underleverantör/samarbetspartner för att utföra del av uppdraget,
krävs Region Kronobergs skriftliga godkännande. Anlitar leverantören en
underleverantör för utförande av åtagande enligt avtalet, ska leverantören ansvara
för underleverantörens åtagande som för sitt eget. Med underleverantör avses
annan vårdgivare som utför delar av en vårdepisod. Den ekonomiska ersättningen
för utförda tjänster tillfaller leverantören. Den ekonomiska regleringen mellan
leverantör och underleverantör regleras sinsemellan utanför vårdvalet.

4.12 Övrigt
4.12.1 Säkerhet och krisberedskap

Inom säkerhetsområdet ingår civilt försvar och höjd beredskap,
informationssäkerhet och avvikelser.
Säkerhet
4.12.2 Utomlänspatienter

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

4.12.3 Läkemedel

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdgivaren eftersträva att följa läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel. För läkemedel som används inom
enheten erbjuds den lösning som Region Kronoberg tillhandahåller för
beställning och leverans av läkemedel till enheten. Genom att nyttja regionens
gemensamma lösning kan enheten erhålla regionens avtalspriser på de läkemedel
som är upphandlade. Region Kronoberg uppbär kostnadsansvaret för
klinikläkemedel, när de förskrivs från enheter som ingår i vårdval BUP.
Kostnadsansvar läkemedel
10
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4.12.4 Tolktjänst

Vårdgivaren ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg. Vid
användning av tolk anges åtgärdskod (=KVÅ-kod) ZV020.
Tjänsten ingår i kostnadsansvaret för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.
För patienter folkbokförda i Sverige är tolktjänster en fri nyttighet.
Vid beställning av tolk för patienter folkbokförda i Sverige ange Region
Kronoberg, Scanningcentralen, Box 1207, 351 12 Växjö, referens 0823100, som
fakturamottagare.
För asylsökande är det beställande enhet som är fakturamottagare.
Tolkförmedling (språktolk)

4.12.5 Hjälpmedel

Oavsett var i vårdkedjan en patient befinner sig ska personen ha samma tillgång till
hjälpmedel. Man kan få ett hjälpmedel för lång tid, månader eller år eller för
kortare tid, dagar eller veckor. Vilka hjälpmedel man kan få och under hur lång tid
styrs av anvisningarna för vad som är hjälpmedel samt individens behov och
avgörs av den som har rätt att förskriva hjälpmedlet.
Region Kronoberg uppbär kostnadsansvaret för förskriven hyreskostnad för
hjälpmedel, när de förskrivs från enheter som ingår i vårdval BUP. Enheter som
förskriver hjälpmedel och ingår i vårdvalet BUP ska följa Region Kronobergs olika
riktlinjer för förskrivning, se Vårdriktlinjer - hjälpmedel
Hjälpmedel Kronoberg

4.12.6 Jourverksamhet

Vårdgivare som ingår i Vårdval BUP ska bemanna jourverksamheten med
psykiatriker enligt centralt upprättad plan. Region Kronoberg utser ansvarig person
för jour/beredskapsschemat och följer också upp hur vårdgivarna uppfyller
uppdraget.
Jour/beredskapsuppdraget innebär beredskap för att vid behov kunna gå in med
30 minuters inställelse tid och tjänstgöra för Barn och ungdomspsykiatrin i
vuxenpsykiatrins lokaler i Växjö.
Tiden för beredskap är vardagar mellan kl. 16.30 – 08.00 och helgdagar mellan kl.
08.00 – 21.00.
Särskild ersättning för jour/beredskapsuppdraget utgår till vårdgivaren. Jour ersätts
enligt Region Kronobergs jourersättning/taxa. Ersättningen regleras således
utanför Vårdval BUP.
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Reglerna för deltagande i jour/beredskapsuppdraget kan komma att bli föremål för
omprövning.

4.12.7 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, PTP psykologprogrammet,
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) m.m.
Omfattning

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

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

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

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

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

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

6 Information och marknadsföring
Marknadsföring och reklam

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

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

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

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

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

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

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

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Barn- och
ungdomspsyktiatri – besök och vårdepisoder är en bruttoersättning och, bortsett
från momskompensationen, den enda ersättning som utgår för
besöket/vårdepisoden vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
Statsbidrag, riktade för specifika insatser, regleras som tilläggsuppdrag. Särskild
ersättning kan komma att utgå för dessa.
För personer från andra länder/icke folkbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.4.
Utifrån ovannämnda ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:






tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
klinikläkemedel
labprover (klinisk kemi och mikrobiologi)
sjukresor
hyreskostnad för hjälpmedel
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Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval BUP. Ramen
för helåret 2020 uppgår till 30 mnkr. Denna ram, exklusive budget för
klinikläkemedel, hyreskostnad för hjälpmedel, sjukresor, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige, kostnader för labprover, samt ersättning för vård
av utomlänspatienter utgör ett kostnadstak. Kostnadstaket för Vårdval BUP för
helåret 2020 uppgår till 26,7 mnkr.

8.1

Kostnadstak

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

periodisering
Utförandemånad

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Procent

10,8%

10,8%

9,5%

8,3%

8,3%

8,3%

4,8%

4,8%

8,3%

9,5%

8,3%

8,3%

Tkr

2 883

2 883

2 536

2 215

2 215

2 215

1 281

1 281

2 215

2 536

2 215

2 215

8.2

Riskdelning

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

8.3

Momskompensation

Avdragsrätten för moms vid inköp av varor och tjänster inom området hälso- och
sjukvård skiljer sig åt mellan regiondrivna enheter och de privata leverantörerna.
För att upprätthålla konkurrensneutraliteten ersätts de privata leverantörerna med
ett tillägg som kompensation för dessa merkostnader.
Momskompensationen uppgår till 3 procent och beräknas på utbetald ersättning.

8.4
8.4.1

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

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

8.4.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

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

17

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1485 XXXX
Handläggare: NN Vårdvalsenheten
Datum: 2019-xx-xx

För utlandssvenskar och personer bosatta i övriga länder gäller särskilda regler. I
de flesta fall ska då patienten själv betala hela kostnaden för vården enligt
utomlänstaxan.
I dessa fall måste vårdgivaren ta ut hela beloppet direkt av patienten. För dessa
patienter erhålls ingen ersättning från Region Kronoberg. Motsvarande gäller då
patienter från EU/EES-länder saknar giltigt underlag.
Vård av personer från andra länder
Turisthandboken

8.4.3

Asylsökande/tillståndslösa

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

8.5

Ekonomisk reglering

Utbetalning av ersättning och övrig ekonomisk reglering sker en gång per månad.
Ersättningen för enstaka besök utbetalas månaden efter att besöket genomförts.
Ersättningen för vårdepisoder fördelas över hela episodens längd, med start
månaden efter första besöket. Antalet månader som ersättningen fördelas över,
anges i tabellen Barn- och ungdomspsykiatri – besök och vårdepisoder.
Övriga ekonomiska transaktioner som inte justeras enligt ovan regleras i efterskott
och särskild ordning, genom avdrag i den månatliga regleringen eller
direktfakturering.
8.5.1

Medicinsk service och IT-tjänster
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Leverantören har kostnadsansvaret för all medicinsk service som leverantören
beställer för utredning/behandling av en patient i samband med ett enstaka besök
eller under en vårdepisod förutom labprover (klinisk kemi och mikrobiologi)
Leverantörerna ska använda Region Kronobergs medicinska service.
Detta innebär att alla undersökningar/analyser, inklusive så kallade ”skickeprover”
där laboratoriet är mellanhand, ska utföras/hanteras av Region Kronobergs
laboratorier/motsvarande.
Laboratoriernas anvisningar för analys, beställning, patientförberedelse,
provtagningsmaterial, märkning, provtagning, provhantering och provtransport
ska följas. Uppdaterade anvisningar finns på laboratoriets hemsida.
Kostnaderna för medicinsk service (förutom labprover) och IT-utrustning regleras
månatligen i den ekonomiska regleringen alternativt genom direktfakturering:
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9 Uppdrag Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i
öppenvård avseende neuropsykiatrisk utredning och
behandling, samt allmänpsykiatrisk vård och
behandling
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument
9.1

Barn och ungdomspsykiatrins uppdrag

Barn- och ungdomspsykiatrin ska bedriva specialiserad psykiatrisk vård utifrån ett
helhetsperspektiv tillsammans med patienten och i samverkan.
9.1.1







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

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

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

9.1.2

Ålder

För den patient som haft behandling inom Vårdval BUP, där behandlingen kan
förväntas avslutas inom ett år efter patientens 18-årsdag, fortsätter behandlingen
inom Vårdval BUP om inte patienten önskar att remiss ska skrivas för övertag av
aktuell vuxenverksamhet.
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I det akuta läget är det viktigt att det inte uppstår några tveksamheter om vilken
klinik som ansvarar för patienten.
En patient som söker akut vård före sin 18-årsdag bedöms och behandlas av
jourverksamhet på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). I de fall
patienten bedöms behöva akut behandling där Vuxenpsykiatriska kliniken (VPS)
kan anses ha mer erfarenhet (till exempel vid tvångsåtgärder och
neuroleptikabehandling) konsulteras specialistkompetent jour inom
vuxenpsykiatrin för handläggningsförslag.
Ansvarig klinik före patientens 18-årsdag är i det akuta läget BUP och efter
patientens 18-årsdag är det Vuxenpsykiatrin.
9.1.3

BUP

Remiss skickas till BUP fram till patientens 18-årsdag. Därefter ska remiss ställas
till vuxenvården.
För vissa patienter som följs inom BUP kan noteras ett behov av fortsatta
långvariga vårdinsatser även efter att patienten passerat 18 år. Remiss bör efter
samråd med patienten, skrivas till lämplig instans så att överlämnandet kan ske
under de bästa förhållandena. Denna remiss ska skivas med god framförhållning
utifrån individens behov, för att möjliggöra god planering. Remissen kan med
fördel skrivas redan då patienten är 17,5 år. BUP har ansvar för öppenvårdsinsats
tills dess att en planerad övergång kan ske.
Medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) inom mottagande vuxenverksamhet
avgör om behandlingsansvaret helt ska övertas av vuxenverksamheten eller om en
konsultativ roll ska tillämpas fram till patientens 18-årsdag. Om patienten är helt
övertagen av vuxenpsykiatrin, sker även eventuella akuta bedömningar och den
inneliggande vården inom vuxenpsykiatrin, i avgränsade lokaler inom
vuxenpsykiatrin.
Det bör noteras att BUP har uppdrag för en bredare patientkategori än
Vuxenpsykiatrin. Neuropsykiatrisk problematik handläggs av NP-enhet och
vuxenhabilitering hos patienter över 18 år. Krisreaktioner, relationsproblem och
lättare psykiatri handläggs av primärvården.
För den patient som haft behandling inom Vårdval BUP, där behandlingen kan
förväntas avslutas inom ett år efter patientens 18-årsdag, fortsätter behandlingen
inom Vårdval BUP om inte patienten önskar att remiss ska skrivas för övertag av
aktuell vuxenverksamhet. Detta gäller oavsett om patienten har skolgång inom
gymnasiet eller inte.
9.1.4

Övrigt

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

9.2

Ersättning för besök och vårdepisoder

Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med diagnoser, vård
och behandling. Ersättningsnivåerna för 2020 framgår av nedanstående tabell.
Respektive vårdepisod kan, så länge god vård upprätthålls, variera så att för någon
patient blir vårdepisoden längre eller kortare, men ersättningen beräknas enligt
standard.
Ersättning för vårdepisoder delas på antal månader episoden pågår. Om en
vårdepisod avbryts i förtid, på grund av att patienten eller vårdgivaren av någon
anledning väljer att inte fullfölja utredningen/behandlingen, så reduceras
ersättningen för vårdepisoden till en fjärdedel av den totala ersättningsnivå för
vårdepisoden som framgår av tabellen nedan. Ingen återbetalning av redan
utbetald ersättning sker om den utbetalda ersättningen överstiger 25 procent vid
avbruten vårdepisod.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.
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1. Behandlings/utredningsstart och enstaka besök
Ersättning

Behandling/åtgärd
Läkare och/ eller behandlare gör upp en vårdplan för vård och behandling och/eller
utredning (enligt regionens mall för vårdplan/patientkontrakt) tillsammans med
patient och familj.

1 677 kr
Fast vårdkontakt (FVK) utses och registreras i journalen.
Enstaka besök kan bli aktuellt inför eller efter avslutad vårdepisod i
begränsad omfattning (exempelvis för eventuell vidare remittering)
Tidsperiod
1 månad
Registrering
FVK
Vårdplan enl rutin
Vårdepisod
1 timme vid 1 tillfälle
Diagnoser
Förslag på behandlingslängd beroende på diagnos

2. Allmänpsykiatrisk behandling Depression(bot samt återfallsprevention)
Ersättning
11 740 kr

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

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

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

DU001
DU023
DU008

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

Ersättning

Enligt nationella riktlinjer anpassat utifrån individens behov.

11 740 kr

Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

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

DU001
DU023
DU008

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

4. Allmänpsykiatrisk behandling bipolärt syndrom
(stämningsstabilisering)
Ersättning
14 256 kr

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

Tidsperiod
3 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

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

DU001
DU023
DU008

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen psykopedagogik
1 timme vid 10 tillfällen KBT (vid indikation)
Diagnoser
F310-340
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5. Allmänpsykiatrisk behandling tvångssyndrom
(minska/ upphöra tvångsbeteende)
Ersättning
14 260 kr

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

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Ordination av läkemedel

DT026

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)

DU001

Vårdepisod
1 timme vid 25 tillfällen
Diagnoser
F420-429

6. Trauma och stressrelaterade syndrom
(bot eller fungerande vardag)
Ersättning
14 260 kr

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

Tidsperiod
5 månader
DU023
DU008
DU011
DU09

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

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

5 032 kr
Tidsperiod
2 månader

Registrering
Neuropsykologisk utredning under barnpsykiatrisk utredning

AA060

Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument,
t.ex. WAIS, WISC, QB
AA085
Observation i utredningssyfte
AV030
Vårdepisod
2 timmar vid 6 tillfällen
Episoden kan upprepas ytterligare en gång vid komplexare
tillstånd

Diagnoser
F840 och F900-F910

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

Ersättning
839 kr
Tidsperiod
1 månad

Vårdepisod
2 timmar vid 1 tillfälle
Diagnoser
F840
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9. ADHD/ADD (fungerande vardag)
Ersättning
12 579 kr

Behandling/åtgärd

Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.
Registrering
Ordination av läkemedel
Psykopedagogisk behandling
Föräldraträning - Strategi
Föräldraträning utifrån manualiserad metod

Tidsperiod
3 månader
DT026
DU023
DU028

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

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

Ersättning
6 708 kr

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

Tidsperiod
3 månader

Registrering
Psykopedagogisk behandling

DU023

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

DU011
DU011
DU011

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
Diagnoser
F950-959
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11. Utagerande beteende-, impulskontroll och uppförandestörning
(bot eller fungerande vardag)
Ersättning

Behandling/åtgärd

6 708 kr

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

Tidsperiod
3 månader
DU023
DU028
DU009
DU011

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen

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

Ersättning
7 548 kr

Läkemedelsuppföljning enligt läkemedelsverkets
rekommendationer.

Tidsperiod

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

12 månader

AU118
AU123

Vårdepisod
1 timme vid 10 tillfällen
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13. Insatser vid alkohol och drogproblematik
(bot eller fungerande vardag)
Ersättning
4 193 kr

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

Tidsperiod
1 månad

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

GD008
XT001
AU119
AV061

Vårdepisod
1 timme vid 3 tillfällen

14. Fungerande sömn
Ersättning

Behandling/åtgärd

5 872 kr

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

Tidsperiod
4 månader

Registrering
Psykopedagogisk behandling

DU023

Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)

DU011

Vårdepisod
1 timme vid 8 tillfällen

30

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1485 XXXX
Handläggare: NN Vårdvalsenheten
Datum: 2019-xx-xx

15. Sundare livsföring (vid samsjuklighet)
Ersättning
3 354 kr
Tidsperiod
1 månad

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

- Alkohol

- Fysisk aktivitet

- Matvanor

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

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

Vårdepisod
1 timme vid 3 tillfällen

16. Förbättrad relation med närstående
Behandling/åtgärd

Ersättning

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

4 192 kr
Tidsperiod
4 månader
DU020
DU028
DU007

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

Ersättning
4 192 kr

bedömning för att öka patientens vardagliga funktionsnivå.

Tidsperiod
2 månader

Registrering
Arbetsterapeutiska åtgärder
Bedömning av aktivitetsförmåga

AV132

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

AV133)
QT005
QT006

Vårdepisod
1 timme vid 3 tillfällen

18. Samverkan (samarbete med annan instans)
Ersättning

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

4 192 kr

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

Tidsperiod
4 månader
AU124

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

32

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 259

Regelbok 2020 för Vårdval barn- och
ungdomspsykiatri (19RGK1485)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar godkänna Regelbok med ekonomiska regleringar 2020 för
Vårdval barn- och ungdomspsykiatri.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om att införa
vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region Kronoberg snarast skulle
utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 97/19 att införa vårdval för specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med 1 januari 2020.
I Regelbok 2020 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri
i öppen vård redogörs för regelverk och ersättningsmodell för vårdvalet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar godkänna Regelbok med ekonomiska regleringar 2020 för
Vårdval barn- och ungdomspsykiatri.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsyrkande:
"Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige ska avskaffa Vårdval
barn- och ungdomspsykiatri."
- Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
ska bifalla ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill
bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Fyra röstar ja och tre röstar nej,
vilket innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
Förtroendevald
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Martina Gustafsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordförande
Totalt

Ja
X
X
X

Nej

X
X
X
X
4

3

Beslutsunderlag
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 Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård Regelbok 2020
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK86
Handläggare: Karin Palmér,
Datum: 2019-09-20

Regionfullmäktige

ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv
2020
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs
län för 2020.
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd
presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringen i direktivet
innebär ett förtydligande gällande Region Kronobergs verksamhet Småland China
support office, vilken för närvarande är förlagd till Almi Företagspartner
Kronobergs län AB men bekostas av Region Kronoberg.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser
inriktningen mot att stödja nya branscher, som till exempel små branscher som
befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de
kulturella och kreativa näringarna.
Målstrukturen är indelad i de tre målområdena Uppdraget, Företagskultur och
Effektivitet. Utöver dessa målområden sätter Almi tre koncernövergripande
hållbarhetsmål vilka mäts på koncernnivå. Dessa är Hållbar tillväxt i
kundföretagen, God affärsetik och Attraktiv arbetsgivare.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 84/19 att föreslå regionfullmäktige
godkänna ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län för 2020.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: - Förslag till ny ägaranvisning för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2020 (inklusive ändringar)
- Målstruktur för verksamhetsåret 2020
- § 84/19 Regional utvecklingsnämnd
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2019.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora
företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till
utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest.
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
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Bolaget ansvarar för Region Kronobergs verksamhet Småland China support office vars
verksamhet bekostas av Region Kronoberg.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt
men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1.
Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Målstruktur för verksamhetsåret 2019 återfinns i bilaga 1.

5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2020 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl.a.
nationella och regionala aktörer eller EU.
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Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den
Almi Företagspartner AB

2019

……………………………….
Göran Lundwall
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Växjö den
Region Kronoberg

2019

…………………………………
Mikael Johansson

Sid 3(3)

Bilaga till ägaranvisning till regionalt dotterbolag

Målstruktur för verksamhetsåret 2020, Affärsområde Företagspartner
Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju
underliggande mål. Målnivåerna beslutas inom ramen för koncernens årliga
verksamhetsplaneringsprocess och framgår av den vid var tid gällande målstrukturen för bolaget.
Målnivåerna behandlas av bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och
budget.

Målområde Uppdraget
Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande
affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och
företagare med utländsk bakgrund.
1. Mål Index Tillväxt
Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha
haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional
kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis
insatser år 2019 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2023/2024.
2. Mål Index Fokusgrupper
Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i
företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs varje halvår och viktas samman
till ett index.

Målområde Företagskultur
En kundorienterad innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och
god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kun.
3. Mål Net Promoter Score Medarbetare
Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig
själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I NPS utvärderar om de anställda anser att
Almi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna svarar på frågan hur troligt är det att du skulle
rekommendera företaget som arbetsplats till en vän? NPS beräknas genom att andelen
ambassadörer minskas med andelen kritiker. NPS kan variera från +100 till -100.
4. Mål Net Promoter Score Kundföretag
Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att
rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter
(Net Promotor Score) till samtliga kundföretag.
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Bilaga till ägaranvisning till regionalt dotterbolag

Målområde Effektivitet
En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot
kund och mot rätt kunder samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser.
5. Mål Andel kundtid
Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund.
Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta
leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid.
6. Mål Antal och andel insatser till Almis målgrupper
Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som
marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal
och Spets.
7. Mål Lånevolym och avkastning
Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till
kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital.

Koncernövergripande hållbarhetsmål
Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål.
 Hållbar tillväxt i kundföretagen
 God affärsetik
 Attraktiv arbetsgivare
Dessa mål mäts på koncernnivå.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 260

ALMI Företagspartner Kronobergs län –
ägardirektiv 2020 (19RGK86)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
för 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till
nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringen i direktivet innebär ett förtydligande
gällande Region Kronobergs verksamhet Småland China support office, vilken för
närvarande är förlagd till Almi Företagspartner Kronobergs län AB men bekostas av
Region Kronoberg.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen
mot att stödja nya branscher, som till exempel små branscher som befinner sig i ett
tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa
näringarna.
Målstrukturen är indelad i de tre målområdena Uppdraget, Företagskultur och
Effektivitet. Utöver dessa målområden sätter Almi tre koncernövergripande
hållbarhetsmål vilka mäts på koncernnivå. Dessa är Hållbar tillväxt i kundföretagen,
God affärsetik och Attraktiv arbetsgivare.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 84/19 att föreslå regionfullmäktige godkänna
ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län för 2020.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
för 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Almi Företagspartner Kronobergs län Ägaranvisning
 Förslag till Ägaranvisning inkl ändringar Almi
 Målbilaga regional ägaranvisning

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Paragrafen är justerad

Bolagsordning avseende
AB Destination Småland
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK114
Handläggare: Karin Palmér,
Datum: 2019-09-20

Regionfullmäktige

Bolagsordning avseende AB Destination Småland
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende AB Destination Småland.
Sammanfattning
Destination Småland är ett helägt bolag till Region Kronoberg med ändamålet att
utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län. Bolaget bildades ur
det som tidigare var ett bolag knutet till Smaland airport. Gällande bolagsordning
från 2009 är nu i behov av revidering och uppdatering varför AB Destination
Smålands styrelse har utarbetat ett nytt förslag. Revideringen gäller i huvudsak
bolagets namn, bolagets säte, företrädande vid bolagsstämma samt uppdatering av
ändamål och föremål för bolagets verksamhet. Ändringar framgår av bilaga.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 83/19 att föreslå regionfullmäktige
fastställa föreslagen bolagsordning avseende AB Destination Småland.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: -Förslag till Bolagsordning AB Destination Småland
- § 83/19 Regional utvecklingsnämnd
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Växjö 2019

BOLAGSORDNING för AB Destination Småland org. nr: 556672-3002
(Tidigare formulering inom parentes, ändringar gulmarkerade)

§1

Bolagets firma

Bolagets firma är AB Destination Småland org. nr: 556672-3002.
(Bolagets firma är VXO-Smaland Airport AB)

§2

Styrelsens säte

Styrelsens ska ha sitt säte i Kronobergs län.
(Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö.)

§3

Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att stimulera utvecklingen av besöksnäringen i
Kronobergs län. Vidare ska bolaget arbeta med marknadsföringen av besöksnäringen i
Kronobergs län. Bolaget ska i samarbete med övriga län i Småland verka för att stärka
varumärket Småland. Bolaget ska även stimulera samarbete, företagsetableringar, erbjuda
kompetensutveckling till etablerade och blivande näringsidkare.
Bolaget ska inte drivas i vinstsyfte. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamhet
enligt styrelsens beslut.
(Bolagets ska bedriva verksamhet som syftar till att öka antalet tillresande, besökare och
turister, till södra Småland. Bolaget ska ven stimulera samarbete, företagsetableringar och
handel inom turismnäringen, erbjuda kompetensutveckling till etablerade och blivande
näringsidkare samt stärka varumärket Småland.)

§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i
Kronobergs län. Ändamålet är att Kronoberg ska bli ett attraktivare besöksmål.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Kronoberg.
(ny paragraf)
AB Destination Småland
Kronobergsgatan 7
352 33 Växjö
+46 470 733 270
info@destinationsmaland.se
www.visitsmaland.se

§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Kronoberg möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå
fusion utan regionfullmäktiges medgivande.
(ny paragraf)

§6

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst etthundra tusen (100 000) kronor och högst femhundra tusen
(500 000) kronor.
(Aktiekapitalet ska vara lägst etthundra tusen (100 000) kronor och högst femhundra tusen
(400 000) kronor.)

§7

Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 500 á nominellt 1000 kronor.
(Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 á nominellt 1000 kronor.)

§8

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna väljs av regionfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämman som
följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer närmast efter nästa val till regionfullmäktige.
Suppleanterna inträder i styrelsen i en ordning som bestäms på ordinarie bolagsstämma.
Regionfullmäktige väljer tillika styrelsens ordförande och vice ordförande.
Regionstyrelsen ska utgöra beredningsorgan och nominerar de ledamöter som ska väljas av
fullmäktige. Utgångspunkten vid nomineringar ska vara att till bolagets styrelse välja
ledamöter med ett sådant professionellt kunnande som kan vara av stort värde för bolagets
utveckling.
Regionstyrelsen utser ägarrepresentant som ska företräda Region Kronoberg och rösta för
regionens röstandel vid bolagsstämman.
(Regionstyrelsen utser tjänsteman som ska företräda regionförbundet och rösta för
förbundets röstandel vid bolagsstämman.)
Fullmäktiges val anmäls på ordinarie bolagsstämma.

AB Destination Småland
Kronobergsgatan 7
352 33 Växjö
+46 470 733 270
info@destinationsmaland.se
www.visitsmaland.se

§9

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagstämman en revisor jämte suppleant.
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska regionfullmäktige utse en
lekmannarevisor jämte ersättare.
Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna
senast en månad före årsstämma. Revisorns berättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport ska framläggas senast tre veckor före årsstämma.

§10

Tid och sätt att sammankalla till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske per post (fysisk eller digital) till aktieägarna tidigast 4
veckor och senast 2 veckor före stämman.
(Kallelse till såväl ordinarie som extra bolagsstämma ska ske genom brev med posten till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.)

§11

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess att ordföranden för stämman valts.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande
fall koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisionens
granskningsrapport.
8. Beslut:
a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

AB Destination Småland
Kronobergsgatan 7
352 33 Växjö
+46 470 733 270
info@destinationsmaland.se
www.visitsmaland.se

c.

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Fastställande av arvode till styrelse, revisor samt lekmannarevisor.
10. Anmälan av Regionfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
lekmannarevisor och ersättare för denne.
11. Val av revisor i bolaget jämte revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie
bolagsstämman som hålls fjärde räkenskapsåret efter valet.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
13. Stämmans avslutning.

Vid bolagsstämman äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av hen ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
(Vid bolagsstämman äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.)

§12

Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§13

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande från Regionfullmäktige.

§14

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Firman tecknasav styrelsen i sin helhet eller ordförande, vice ordförande och VD två i förening.
Enligt 8 kap, 36§ i aktiebolagslagen äger VD rätt att teckna firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.
(Ny text)

§15

Ägarens rätt till information

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

Denna bolagsordning har antagits vid:
Styrelsemöte AB Destination Småland 2019 06 11
Regionfullmäktige Region Kronoberg 2019 XX XX
AB Destination Småland
Kronobergsgatan 7
352 33 Växjö
+46 470 733 270
info@destinationsmaland.se
www.visitsmaland.se

Bolagsstämma AB Destination Småland 20XX XX XX

AB Destination Småland
Kronobergsgatan 7
352 33 Växjö
+46 470 733 270
info@destinationsmaland.se
www.visitsmaland.se

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 261

Bolagsordning avseende AB Destination
Småland (19RGK114)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende AB Destination Småland.
Sammanfattning

Destination Småland är ett helägt bolag till Region Kronoberg med ändamålet att
utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län. Bolaget bildades ur det
som tidigare var ett bolag knutet till Smaland airport. Gällande bolagsordning från 2009
är nu i behov av revidering och uppdatering varför AB Destination Smålands styrelse
har utarbetat ett nytt förslag. Revideringen gäller i huvudsak bolagets namn, bolagets
säte, företrädande vid bolagsstämma samt uppdatering av ändamål och föremål för
bolagets verksamhet. Ändringar framgår av bilaga.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 83/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa
föreslagen bolagsordning avseende AB Destination Småland.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende AB Destination Småland.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bolagsordning AB Destination Småland
 Bolagsordning_inkl_ändringar_190704

Paragrafen är justerad

Svar på motion - Inför
Sommarlovskort för unga i
hela Kronoberg

19
19RGK1182

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1182
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2019-10-04

Regionfullmäktige

Svar på motion - Inför Sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Peter Freij (S) och Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg permanent inför ett reducerat eller fritt sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg och som första steg föreslår man en utredning. Regionfullmäktige har
beslutat om en likvärdig produkt för införande i Länstrafiktaxa 2020.
Trafiknämnden beslutade § 83/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.
Svar på motion
I den av regionfullmäktige beslutade Länstrafiktaxa 2020, § 129/19, finns
framtaget en fritidsbiljett som kan köpas under hela året. Målgruppen för denna
biljett är ungdomar upp till 19 år och har giltighet måndag till fredag kl. 14.00 04.00, samt lördag till söndag kl. 00.00 - 24.00. Under lov- och studiedagar under
terminen är giltigheten som för vardag. Helgdagar samt under sammanhängande
lov är giltigheten som för lördag/söndag. Fritidsbiljetten gäller för resor med såväl
buss som tåg i hela länet och är prissatt till 200 kr per 30 dagarsperiod.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Den nya fritidsbiljetten ersätter de tidigare terminsvisa fritidskorten samt
sommarlovskorten med fast giltighet under två sommarmånader. Bedömningen är
att försäljningen av den nya fritidsbiljetten kommer att vara i paritet med dessa två
produkter och därför inte innebära någon negativ ekonomisk påverkan på
länstrafikens biljettintäkter.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Motion - Inför sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg
TN § 83/19

Sida 1 av 1

Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Inför sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg
Den socialdemokratiskt ledda regeringen inrättade 2018 ett statligt stöd för att finansiera
avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Det statliga stödet
innebar att fler ungdomar hade möjlighet att ta sig till sommarjobb och
fritidsaktiviteter. I Kronoberg fördubblades antalet ungdomsresor 2018 jämfört med
föregående år!
I samband med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 röstades
igenom i riksdagen försvann tyvärr det statliga stödet till sommarlovskort för unga, vilket
resulterade i att endast ett fåtal kommuner i länet kunde erbjuda sommarlovskort 2019.
Alla barn och unga ska ha goda möjligheter till en aktiv fritid och om fler i framtiden ska
välja kollektivtrafik framför egen bil är sommarlovskort en viktig satsning - vanor sätts
tidigt. Vi socialdemokrater vill att Region Kronoberg permanent inför ett reducerat eller
fritt sommarlovskort för unga i hela Kronoberg och som första steg föreslår vi en
utredning.

Med anledning av ovanstående yrkas:
att

möjligheten till fritt eller reducerat sommarlovskort för unga i
Kronoberg utreds.

Peter Freij (S)
Henrietta Serrate (S)

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-10-04

§ 83

Svar på motion – Inför Sommarlovskort för
unga i hela Kronoberg (19RGK1182)
Beslut

Trafiknämnden rekommenderar att regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Peter Freij (S) och Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
permanent inför ett reducerat eller fritt sommarlovskort för unga i hela Kronoberg och
som första steg föreslår man en utredning. Regionfullmäktige har beslutat om en
likvärdig produkt för införande i Länstrafiktaxa 2020. Föreslås att trafiknämnden
rekommenderar att regionfullmäktige avslår motionen.
Förslag till beslut

Förslås att trafiknämnden rekommenderar att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på motion - Inför sommarlovskort för unga i hela Kronoberg
 Motion från Socialdemokraterna - Inför sommarlovskort för unga i hela Kronoberg

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 262

Svar på motion - Inför Sommarlovskort för
unga i hela Kronoberg (19RGK1182)
Beslut

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

Peter Freij (S) och Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
permanent inför ett reducerat eller fritt sommarlovskort för unga i hela Kronoberg och
som första steg föreslår man en utredning. Regionfullmäktige har beslutat om en
likvärdig produkt för införande i Länstrafiktaxa 2020.
Trafiknämnden beslutade § 83/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.
Förslag till beslut

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

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsyrkande:
"Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige anse motionen vara
besvarad."
Beslutsgång

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

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill
bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Fyra röstar ja och tre röstar nej,
vilket innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
Förtroendevald
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Martina Gustafsson (S)

Ja
X
X
X

Nej

X

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordförande
Totalt

X
X
X
4

3

Beslutsunderlag

 Förslag på svar på motion - Inför sommarlovskort för unga i hela Kronoberg
 Motion från Socialdemokraterna - Inför sommarlovskort för unga i hela Kronoberg
 §83 TN Svar på motion – Inför Sommarlovskort för unga i hela Kronoberg

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Granska
användningen av
vårdvalsersättningen i
primärvården i Region
Kronoberg

20
19RGK1501

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1501
Handläggare: Marie Jadner,
Datum: 2019-09-20

Regionfullmäktige

Svar på motion – Granska användningen av
vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionens första förslag samt besvarar andra förslaget
med att det inom Region Kronoberg pågår en diskussion mellan partierna
avseende en mer långsiktig modell för vårdvalsersättningen i primärvården i
Region Kronoberg.
Sammanfattning
Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att:
- Region Kronoberg initierar en granskning av diagnossättningen på de
vårdcentraler som verkar i länet.
- Region Kronoberg följer upp och utvärderar såväl gällande modell som tidigare
modeller för vårdvalsersättning i primärvården.
Vårdvalsersättningen i primärvården är det ersättningssystem som reglerar vilken
ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter. Vårdvalsersättningen i
Region Kronoberg baseras på en procentuell fördelning av vårdtyngd, ålder och
förväntad risk att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer.
Vårdtyngden avgörs idag av poängsystemet ACG (Adjusted Clinical Group) som
ger ersättning utifrån diagnos, förväntad vårdinsats, läkemedel och antal besök.
Tyngre och fler diagnoser ger mer pengar.
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att den del av vårdvalsersättningen
som ersätts med ACG-poäng skulle öka från 75 till 85 procent.
Svar på motion
Partierna inom Region Kronoberg har under hösten 2019 inlett en diskussion
avseende en mer långsiktig modell för vårdvalsersättningen i primärvården i
Region Kronoberg. En mer långsiktig modell, som består oavsett politisk
majoritet, skulle underlätta/möjliggöra för ett mer långsiktigt och förutsägbart
arbetssätt för verksamheterna.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag: Motion – Granska användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
Sida 1 av 1

2019-08-27

Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Granska användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
Vårdvalsersättningen i primärvården är det ersättningssystem som reglerar vilken
ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter. Vårdvalsersättningen i
Region Kronoberg baseras på en procentuell fördelning av vårdtyngd, ålder och
förväntad risk att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer. Vårdtyngden
avgörs idag av poängsystemet ACG (Adjusted Clinical Group) som ger ersättning
utifrån diagnos, förväntad vårdinsats, läkemedel och antal besök. Tyngre och fler
diagnoser ger mer pengar.
I november 2018 antog regionfullmäktige den moderatledda minoritetens förslag till
ny vårdvalsersättning i primärvården (ärendets diarienr 18RGK1020). Förslaget innebar
att den del av vårdvalsersättningen som ersätts med ACG-poäng ökade från 75 % till
85 %. Eftersom att den procentuella fördelningen mellan faktorerna påverkar
vårdcentralernas ekonomi yrkade Socialdemokraterna att vilka konsekvenser en
förändrad ersättningsmodell får för vårdcentralerna i regionen skulle utredas innan
en ny vårdvalsersättning infördes. Yrkandet röstades ner av Allianspartierna och
Sverigedemokraterna. Den nya vårdvalsersättningen infördes således utan
konsekvensanalys. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot
beslutet.
För att följa upp frågan ställde Socialdemokraterna i februari en interpellation om hur
vårdcentralernas ekonomi påverkats av den nya vårdvalsersättningen (ärendets diarienr
19RGK296). Interpellationssvaret visade bland annat att ökningen av ACG-poängens
betydelse i vårdvalsersättningen från 75 % till 85 % motsvarade 80 900 000 kr.
Västra Götalandsregionen har nyligen genomfört en granskning av diagnossättningen
på vårdcentralerna. Granskningen visar att drygt hälften av de granskade
vårdcentralerna systematiskt använt sig av irrelevanta diagnoser, vilket bidragit till att
de granskade vårdcentralerna fått mer pengar i enlighet med poängen i ACG. Risken
finns att det ser likadant ut i Region Kronoberg, kanske särskilt nu när den
procentuella och ekonomiska betydelsen av ACG-systemet ökat.

Med anledning av ovanstående yrkas:
att

Region Kronoberg initierar en granskning av diagnossättningen på de
vårdcentraler som verkar i länet.

att

Region Kronoberg följer upp och utvärderar såväl gällande modell som
tidigare modeller för vårdvalsersättning i primärvården.

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert Olesen (S)
gruppledare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg &
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 263

Svar på motion – Granska användningen
av vårdvalsersättningen i primärvården i
Region Kronoberg (19RGK1501)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionens första förslag samt besvarar andra förslaget med att
det inom Region Kronoberg pågår en diskussion mellan partierna avseende en mer
långsiktig modell för vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att:
- Region Kronoberg initierar en granskning av diagnossättningen på de vårdcentraler
som verkar i länet.
- Region Kronoberg följer upp och utvärderar såväl gällande modell som tidigare
modeller för vårdvalsersättning i primärvården.
Vårdvalsersättningen i primärvården är det ersättningssystem som reglerar vilken
ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter. Vårdvalsersättningen i Region
Kronoberg baseras på en procentuell fördelning av vårdtyngd, ålder och förväntad risk
att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer. Vårdtyngden avgörs idag av
poängsystemet ACG (Adjusted Clinical Group) som ger ersättning utifrån diagnos,
förväntad vårdinsats, läkemedel och antal besök. Tyngre och fler diagnoser ger mer
pengar.
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att den del av vårdvalsersättningen som
ersätts med ACG-poäng skulle öka från 75 till 85 procent.
Svar på motion
Partierna inom Region Kronoberg har under hösten 2019 inlett en diskussion avseende
en mer långsiktig modell för vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg.
En mer långsiktig modell, som består oavsett politisk majoritet, skulle
underlätta/möjliggöra för ett mer långsiktigt och förutsägbart arbetssätt för
verksamheterna.
Förslag till beslut

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

Regionfullmäktige avslår motionens första förslag samt besvarar andra förslaget med att
det inom Region Kronoberg pågår en diskussion mellan partierna avseende en mer
långsiktig modell för vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsyrkande:
"Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige bifalla motionen."
Beslutsgång

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

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill
bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Fyra röstar ja och tre röstar nej,
vilket innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
Förtroendevald
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Martina Gustafsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordförande
Totalt

Ja
X
X
X

Nej

X
X
X
X
4

3

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på Motion Granska användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
 Motion - Granska användningen av vårdvalsersättningen i primärvården i Region
Kronoberg

Paragrafen är justerad

Taxor och avgifter 2020 tandvårdstaxor

21
19RGK56

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK56
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-10

Regionfullmäktige

Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
Ordförandes förslag till beslut
1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa.
Taxorna gäller från och med den 15 januari 2020.
2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdtaxa. Taxan gäller från och med den 1
mars 2020.
Sammanfattning
För att täcka beräknande kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder i Region
Kronoberg föreslås taxan för allmäntandvården höjas med 2,1 procent och taxan
för specialisttandvården höjas med 2,3 procent. Dessa taxor föreslås gälla från och
med den 15 januari 2020. Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från
och med det år man fyller 23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år,
oavsett vilken tandvård som behövs. Taxan för frisktandvård föreslås höjas med
2,5 procent och gälla från och med den 1 mars 2020. Förslag till tandvårdstaxor
utgår från Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista som
gäller från och med den 15 januari 2020.
Kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder beräknas uppgå till ca 4 procent år 2020.
Taxehöjningarna täcker därmed enbart delvis kostnadsökningar. Verksamheten
bedömer dock att det finns utrymme för effektivisering. Förslag till beslut bedöms
därmed rymmas inom ramen för budget.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Förslag till allmäntandvårdstaxa 2020
Förslag till specialistvårdtaxa 2020
Förslag till frisktandvårdstaxa 2020

Sida 1 av 1

Kostnad för frisktandvård 2019, samt förslag till höjning 2020
Månadsavgift
23-29 & 65+
2019

Premie-grupp

Årsavgift 23-29
& 65+ 2019

Årsavgift 23-29
& 65+ 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

348
612
1044
1572
2304
3024
3972
5004
6084
7104

372
648
1080
1632
2376
3120
4092
5148
6252
7296

29
51
87
131
192
252
331
417
507
592

31
54
90
136
198
260
341
429
521
608

648
912
1344
1872
2604
3324
4272
5304
6384
7404

VÅRT FÖRSLAG TILL HÖJNING FRISKTANDVÅRD 2020 03 01
1
372
348
2
648
612
3
1080
1044
4
1632
1548
5
2376
2304
6
3120
3024
7
4092
3972
8
5148
5004
9
6252
6084
10
7296
7104

29
51
87
129
192
252
331
417
507
592

31
54
90
136
198
260
341
429
521
608

648
912
1344
1872
2604
3324
4274
5304
6384
7404

2020 / per år
960
1248
1680

2020 /per 3 år
2880
3744
5040

ATB -600
360
648
1080

Avgiftsklass
1
2
3

2019
948
1212
1644

2019 - 3 år
2844
3636
4932

Månadsavgift 2329 & 65+ 2020

Årsavgift 30-64
2019

4
5
6
7
8
9
10

2172
2904
3624
4572
5604
6684
7704

6516
8712
10872
13716
16812
20052
23112

2232
2976
3720
4692
5748
6852
7896

6678
8928
11160
14076
17244
20556
23688

1632
2376
3120
4092
5148
6252
7296

Årsavgift 30-64
2020

Månadsavgift 3064 2019

Månadsavgift 30-64
2020

672
948
1380
1932
2676
3420
4392
5448
6552
7596

54
76
112
156
217
277
256
442
532
617

56
79
115
161
223
285
366
454
546
633

672
948
1380
1932
2676
3420
4392
5448
6552
7596

54
76
112
156
217
277
356
442
532
617

56
79
115
161
223
285
366
454
546
633

per månad
30
54
90

ATB -300
660
948
1380

per månad
55
79
115

136
198
260
341
429
521
608

1932
2676
3420
4392
5448
6552
7596

161
223
285
366
454
546
633

Förslag till Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2020 01 15
Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 65+ =600 kr per år
Tandvårdsbidrag 30 - 64 år. 300 kr per år
Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000 kr = 85% subvention

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

481

485

491

257

485

262

Diagnostik
103S

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

103 Sa

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omfattning

107S

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1609

1625

1641

107 Sa

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

866

1625

883

108S

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2561

2590

2612

115S

Konsultation specialistvård

935

950

954

116S

Konsultation specialistvård, omfattande

1840

1905

1905

68

95

69

Röntgenåtgärder
121S

Röntgen-us av enskild tand

Sida 1 av 12

123S

Röntgen-us, helstatus

1243

1260

1260

124S

Panoramaröntgen

850

850

867

125S

Röntgen-us, extraoral

813

990

829

126S

Röntgen-us, omfattande

1502

1675

1675

127 S

Röntgenundersökning, delstatus

330

345

345

128 S

Röntgenundersökning, större delstatus

495

520

520

131S

Tomografiundersökning, en kvadrant

1261

1270

1286

132S

Tomografiundersökning, två kvadranter

1700

1720

1734

133S

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

2143

2345

2345

134S

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2532

2765

2765

Biopsi (PAD)

1180

1210

1210

540

610

560

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

163S
164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik

(PAD)

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

301S

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

509

520

520

301Sa

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, enkel

247

520

252

302S

Sjukdoms- eller smärtbehandling

979

990

999

303S

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1531

1470

1562

304S

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2107

2195

2195

2160

2235

2235

313S

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Sida 2 av 12

314S

Beteendemedicinsk behandling

996

1030

1030

719

735

735

1830

1880

1880

4058

4170

4170

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

1306

1340

1340

2144

2205

2205

236

240

240

341S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

342S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

343S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

401S

Tanduttagning, en tand

402S

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

403S

Tanduttagn., tillkommande, enkel

404S

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3950
3980

405S

Omfattande dentoalveolär kirurgi

406S

Tanduttagning övertalig tand

407S

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

408 S

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

409 S

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med
parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

4029

5278

5315

5384

1306

1340

1340

2506

2575

2575

5365

5365

1985

1985

3900

2855

3900

5348

4045

5045

1798

1855

1855

Implantatkirurgiska åtgärder
Implantatkiru
420
Implantat, per styck
rgiska
åtgärder
421S
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
422S
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Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

423S

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

424S

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

425S

Operation avseende käkbensförankrade implantat,fyra eller fler implantat

426S

6949

5770

6970

2029

2095

2095

9231

7785

8985

Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik

2747

2835

2835

427S

Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant

5300

5020

5406

428S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

6100

5755

6222

429S

Kirurgiskt avlägsnade av implantat, per operationstillfälle
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma
kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

4923

4960

5021

1908

1970

1970

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant

2915

3060

3060

432S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2170

2240

2240

435S

Avlägsnande av ett implantat

1306

1340

1340

436S

Avlägsnande av implantat, enkel

236

240

240

430S

431S
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Parodontalkirurgiska åtgärder
446S

Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle
1987

2005

2027

447S

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1343

1350

1350

448S

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

949

975

975

451S

Parodontalkirurgi en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4395

4395

6035

6035

4625

4625

6035

6035

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4299

4250

4385

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5007

5140

5140

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6302

6475

6475

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6868

7050

7050

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1115

1160

1160

Akut trepanation och kavumextirpation

1001

1030

1030

Komplicerad kanallokalisation

1001

1030

1030

1473

1515

1515

452S
453S
454S

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi
i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit
i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit
i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom
tandposition 3-3

500 Rotbehandling

Åtgärdskod/
Diagnoskod
501S
502S
503S
504S
520S
521S
522S
523S

Typ av behandling

Stiftborttagning

Sida 5 av 12

541S

Apikalkirurgisk behandling per operationstillfälle

4566

4690

4690

542S

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1285

1315

1315

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

4750

4880

4880

4750

4880

4880

6359

6825

6825

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd
601S
602S

Typ av behandling
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
skena
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
skena

603S

Reponeringsskena, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

604S

Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena

2621

2575

2673

Motorisk aktivering

629

645

645

Bettslipning för ocklusal stabilisering

949

975

975

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

7015

6955

7190

6597

5410

6760

4100

3855

4182

1850

1910

1910

606S
607S

800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

800S

Permanent tandstödd krona, en per käke

801S

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

802S

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

803S

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Sida 6 av 12

804S

Hängande led, vid tandstödd protetik, per led

2485

2455

2535

805S

Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd

2102

2230

2144

806S

Radikulärförankring vid avtagbar protes

4276

4130

4130

807S

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2701

2870

2870

808S

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3995

4060

4060

809S

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1279

1225

1305

Sida 7 av 12

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Reparativa
811S
åtgärder vid Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
tandstödd
812S
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
protetik
813S
814S
815S

713

730

730

1877

1930

1930

Broreparation med tandteknisk insats

5537

5645

5645

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

9447

9615

9615

Sadelkrona

6192

6250

6250

Avtagbar protetik
822S

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4389

4370

4430

823S

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6056

6105

6150

824S

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

12478

12660

12710

825S

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

14560

15150

15150

826S

Attachments, per styck

Enligt faktura

100

Enligt faktura

827S

Hel underkäksprotes

11397

11680

11680

828S

Hel överkäksprotes

11397

11680

11680

829S

Immediatprotes, hel käke

9085

8245

9245

Justering av avtagbar protes

477

490

490

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1473

1490

1502

Rebasering av protes

3041

3085

3102

2307

2305

2353

Reparation av avtagbar protes
831S
832S
833S
834S

Lagning av protes där avtryck krävs
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835S
836S
837S
839S

Rebasering och lagning av protes

3570

3620

3641

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken
svetsas till befintlig protes.

4446

4410

4535

7607

7650

7759

3533

3570

3604

Inmontering av förankringselement, per käke

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845S

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2364

2400

2400

846S

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
6192

5550

6316

847S

Klammerplåt

4640

4780

4780

848S

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos
697

720

720

9909

9540

10107

9024

7370

9204

2485

2455

2535

2464

2505

2513

Enligt faktura

550

Enligt faktura

1395

1645

1645

Enligt faktura

495

Enligt faktura

1180

1275

1275

1075

1090

1090

38095

35615

38857

43235

35615

43857

Implantatprotetiska åtgärder
850S

Implantatförankrad krona, per käke

852S

Implantatförankrad krona

853S

Hängande led vid implantatförankrad bro

854S

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855S

Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856S
857S

Långtidstemporär laboratorieframställdkrona eller hängande led på implantat, per
led
Fästskruv och cylinder vid långtidstemp. laboratorieframställd krona på implantat,
per implantat

858

Distans inklusive centrumskruv, per styck

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck
tilläggsåtgärd

861S

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

861Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat
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862S

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

862Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863S

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

863Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

865S

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

865Sb

872S

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd
täckprotes,
underkäke, oavsett antal implantat
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler

874S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2

implantat

875S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3

implantat

876S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4

implantat

877S

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och
förankringselement

878S

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

871S

39808

37625

40604

44948

37625

45604

42587

39175

43439

47727

39175

48439

38841

34240

39618

43570

34240

44118

19745

19945

20140

21778

22185

22214

24463

24770

24952

3487

4800

4450

3827

5605

5105

4462

7365

6465

16520

16945

16945

Enligt faktura

285

Enligt faktura

2731

2810

2810

1405

1445

1445

4152

3810

4235

6679

6730

6730

11964

12085

12085

Enligt faktura

180

Enligt faktura

Enligt faktura

375

Enligt faktura

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880S

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett eller flera
implantat

881S

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

882S

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

883S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats.

884S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats
krävs

888S

Fästskruv/broskruv, per styck
Sida 10 av 12

889S

Distansskruv, per styck

892S

Läkdistans, per styck

335

Sida 11 av 12

335

900 Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Förslag till
taxa
20200115

900S

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

11180

11625

11625

901S

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

16902

17465

17465

902S

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1.5 år

22088

21870

22530

903S

Tandreglering, en käke, aktiv behandling1,5 år till 2 år

25821

25870

26337

904S

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

32637

32185

33290

905S

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

23454

24360

24360

906S

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

28379

28765

28947

907S

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

32511

33170

33170

908S

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

40721

40155

41535

Sida 12 av 12
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Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 65+ 600 kr per år
Tandvårdsbidrag30 - 64 år. 300 kr per år
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100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

898

865

401

375

171

375

Diagnostik
101

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

103a

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

107

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1106

1070

107a

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

678

1070

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1788

1740

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

684

660

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

860

855

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

270

280

Sida 1 av 28

Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

900

1125

411

514

171

214

1134

1418

695

869

1833
701

876

882

1103

277

346

Sida 2 av 28

114

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

583

525

Röntgenåtgärder
121

Röntgen-us av enskild tand

58

60

123

Röntgen-us, helstatus

829

820

124

Panoramaröntgen

545

530

125

Röntgen-us, extraoral

535

520

126

Röntgen-us, omfattande

1012

1005

127

Röntgenundersökning, delstatus

195

195

128

Röntgenundersökning, större delstatus

335

340

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1012

1000

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1311

1285

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkled

1610

1575

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

1914

1860

141

Studiemodell, för behandlingsplanering

645

600

161

Salivsekretionsmätning

600

625

162

Lab kostnader vid mikrobiologisk undersökning

315

400

Biopsi

1001

995

540

610

163
164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik

(PAD)

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
Sida 3 av 28

598

748

60

75

850

1063

550

688

520

650

1020

1275

195

244

340

425

1037

1296

1344

1680

1650

2063

1962

2453

661

826

625

781

350

438

1026

1283

560

700
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Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

445

430

Profylaxskena, per skena

795

815

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

170

175

Fluorbehandling

340

350

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

270

280

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

490

530

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

795

825

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

201
204
205
206

Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

423

410

301a

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, enkel

272

410

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

797

770

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1146

1140

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1696

1710

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

481

430

272

430

168

175

311a
312

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. mindre
omf
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller
Sida 5 av 28
problem

Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

430

538

815

1019

175

219

350

438

280

350

530

663

825

1031

Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

434

543

219

274

817

1021

1175

1469

1738

2173

493

616

279

349

172

215
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313
314
321
322

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

1028

1075

Beteendemedicinsk behandling

467

495

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

509

435

Stegvis excavering

1148

1135

503

530

182

530

1026

1035

743

1035

1182

1035

1523

1560

866

835

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

341a

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, enkel

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

342a

Behandling av parodontal sjukdom eller priimplantit, större omfattning, enkel

342b

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer omfattande

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

362

Lustgassedering, per gång
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1054

1318

479

599

522

653

1177

1471

530

663

187

234

1052

1315

762

953

1212

1515

1561

1951

888

1110
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400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

401

Tanduttagning, en tand

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

403

Tanduttagn., tillkommande, enkel

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan
vävnad, per operationstillfälle

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

406

Tanduttagning övertalig tand

407

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska
åtgärder, tilläggsåtgärd

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

1074

1035

1769

1715

185

185

3261

3165

4267

4220

1054

1035

2102

2085
4220
1550

Implantatkirurgiska åtgärder
420

Implantat, per styck,

3900

2855

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4404

3330

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1526

1525

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

5683

4725

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1715

1710

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

7979

6415

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2297

2285
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Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

1101

1376

1813

2266

185

231

3343

4179

4375

5469

1080

1350

2155

2694

4220

5275

Ny

1550

1938

Ny

3900
4110

5138

1564

1955

5580

6975

1758

2198

7629

9536

2354

2943
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427

Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant

3975

4035

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

4805

4880

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

4016

3980

1547

1535

2554

2565

1903

1910

1054

1035

189

1910

1850

1840

1253

1245

766

755

430

431
432

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma
kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

435

Avlägsnande av ett implantat

436

Avlägsnande av implantat, enkel

Parodontalkirurgiska åtgärder
446

Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle

447

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

448

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

452
452
453
480

Parodontalkirurgi i flera kvadranter elle omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant
eller inom tandposition 3-3
Kirurgisk behandlingav periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i
en
Kirurgisk
behandling
av periimplantit
kvadrant eller
inom tandposition
3-3 och i förekommande fall tänder med parodontit i
flera
kvadranter
omfattande
kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition
Kontroll aveller
koagulation,
tilläggsåtgärd
3-3

500 Rotbehandling

Sida 11 av 28

3295
4555
3470
4555
330

335

4074

5093

4925

6156

4116

5145

1586

1983

2618

3273

1951

2439

1080

1350

194

243

1896

2370

1284

1605

785

981

3295

4119

4555

5694

3470

4338

4555

5694

335

419
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Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3764

3445

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4210

4150

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5442

5210

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5730

5680

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

935

920

Akut trepanation och kavumextirpation

834

810

Komplicerad kanallokalisation

823

815

Stiftborttagning

1201

1190

541

Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

3754

3710

542

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1059

1045

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

3651

3575

3651

3575

5416

5680

2265

2140

504

525

501
502
503
504
520
521
522
523

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd

Typ av behandling

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

603

Reponeringsskena, per skena

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

606

Motorisk aktivering
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Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

3839

4799

4294

5368

5551

6939

5845

7306

954

1193

851

1064

839

1049

1225

1531

3829

4786

1080

1350

Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

3724

4655

3724

4655

5524

6905

2310

2888

514

643
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607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

771

Sida 15 av 28

760

786

983

Sida 16 av 28

700 Reparativa åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

636

615

701a

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, enkel

347

615

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1005

975

703

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1198

1160

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

812

785

704a

Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel

347

785

704b

Fyllning av en yta på molar

979

785

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1192

1155

705b

Fyllning av två ytor på molar

1465

1155

706

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1593

1540

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1742

1750

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

555

555

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

6233

5835

5741

4535

800 Protetiska åtgärder
Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
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Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

649

811

354

443

1025

1281

1222

1528

828

1035

354

443

999

1249

1216

1520

1494

1868

1625

2031

1777

2221

566

708

Förslag till taxa
20200115

Förslag till Ntaxa 20200115

6364
5862
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802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3366

3195

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1536

1525

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2302

2235

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1836

1900

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3518

3475

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2427

2490

808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3450

3405

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1033

1065

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

597

570

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1515

1495

Broreparation med tandteknisk insats

4634

4555

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

8006

7870

Sadelkrona

5380

5270

vid tandstödd
ReparativaReparativa
åtgärder åtgärder
vid tandstödd
protetik protetik
811
812
813
814
815

Avtagbar protetik
822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3900

3715

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5410

5230

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

11545

11135

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

12672

12605

826

Attachments, per styck

Enligt faktura

100

827

Hel underkäksprotes

9772

9395
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3437
1568
2350
1875
3592
2478
3522
1065

610
1547
4731
8174
5493

3982

4978

5524

6905

11787

14734

12938

16173

Enligt faktura
9977

12471
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828

Hel överkäksprotes

9772

9395

829

Immediatprotes, hel käke

7775

7050

Justering av avtagbar protes

388

380

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1295

1270

Rebasering av protes

2637

2590

Lagning av protes där avtryck krävs

2034

1980

Rebasering och lagning av protes

3120

3075

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken
svetsas
till
befintlig
Inmontering
av protes.
förankringselement per käke

3995

3865

6795

6670

3083

3025

2003

1965

5557

4790

3900

4015

561

555

Reparation av avtagbar protes
831
832
833
834
835
836
837
839

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

846

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

847

Klammerplåt

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos
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9977

12471

7938

9923

396

495

1322

1653

2692

3365

2077

2596

3186

3983

4079

5099

6938

8673

3148

2045
5674
3982
573
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Implantatprotetiska åtgärder
850

Implantatförankrad krona, per käke

852

Implantatförankrad krona, flera i samma käke

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

854

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

857

Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat,
per implantat

858

Distans inklusive centrumskruv, per styck

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck
tilläggsåtgärd

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

861b

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

862b

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

863b

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

865b

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

871

Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes,
underkäke, oavsett antal implantat

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3

implantat
implantat

8399

8225

7402

6380

2364

2235

2197

2175

Enligt faktura

550

1211

1425

Enligt faktura

495

1180

1275

1220

1090

36018

32325

41158

32325

37743

34335

42883

34335

40517

35885

45657

35885

36018

31280

40644

31280

17800

17600

19880

19840

22523

22425

3220

4475

3560

5275
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8575
7557
2414
2243
Enligt faktura
1236
Enligt faktura
1246
1098
36774
41774
38536
43536
41368
46368
36774
41374
18174
20297
22996
4145
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4700

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4

implantat

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

4194

7035

14580

14600

Enligt faktura

285

2192

2155

1138

1120

3340

2940

5820

5695

10868

10505

Enligt faktura

180

Enligt faktura

375

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett eller flera implantat

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

882

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera impl

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats.

884

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

888

Fästskruv/broskruv, per styck

889

Distansskruv, per styck

892

Läkdistans, per styck

335

900 Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Dagens taxa
20190115

Referenspris
20200115

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

9072

9085

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

13626

13640

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1.5 år

16947

16960

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

19969

19975

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

24739

24745
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6105
14886
Enligt faktura

2238
1162
3410
5942
11096
Enligt faktura
Enligt faktura
335

Förslag till taxa
20200115

Ny

Förslag till Ntaxa 20200115

9085
13640
16960
19975
24745
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905

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

19213

19245

906

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

22534

22565

907

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

25859

25885

908

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

30780

31160

Sida 27 av 28

19245
22565
25885
31160
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

§ 264

Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
(19RGK56)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa.
Taxorna gäller från och med den 15 januari 2020.
2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdtaxa. Taxan gäller från och med den 1 mars
2020.
Sammanfattning

För att täcka beräknande kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder i Region Kronoberg
föreslås taxan för allmäntandvården höjas med 2,1 procent och taxan för
specialisttandvården höjas med 2,3 procent. Dessa taxor föreslås gälla från och med den
15 januari 2020. Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år
man fyller 23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken
tandvård som behövs. Taxan för frisktandvård föreslås höjas med 2,5 procent och gälla
från och med den 1 mars 2020. Förslag till tandvårdstaxor utgår från Tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista som gäller från och med den 15
januari 2020.
Kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder beräknas uppgå till ca 4 procent år 2020.
Taxehöjningarna täcker därmed enbart delvis kostnadsökningar. Verksamheten
bedömer dock att det finns utrymme för effektivisering. Förslag till beslut bedöms
därmed rymmas inom ramen för budget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och specialisttanvårdstaxa. Taxorna
gäller från och med den 15 januari 2020.
2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdtaxa. Taxan gäller från och med den 1 mars
2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
 Förslag till frisktandvårdstaxa 2020
 Förslag till specialisttaxa inkl N-taxa

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-10-15

 Förslag till allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2019-10-10

§ 114

Taxor och avgifter 2020 - Tandvårdstaxor
(19RGK56)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och specialistvårdtaxa. Taxorna
gäller från och med den 15 januari 2020.
2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdtaxa. Taxan gäller från och med den 1 mars
2020.
Sammanfattning

För att täcka beräknande kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder i Region Kronoberg
föreslås taxan för allmäntandvården höjas med 2,1 procent och taxan för
specialisttandvården höjas med 2,3 procent. Dessa taxor föreslås gälla från och med den
15 januari 2020. Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år
man fyller 23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken
tandvård som behövs. Taxan för frisktandvård föreslås höjas med 2,5 procent och gälla
från och med den 1 mars 2020. Förslag till tandvårdstaxor utgår från Tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista som gäller från och med den 15
januari 2020.
Kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder beräknas uppgå till ca 4 procent år 2020.
Taxehöjningarna täcker därmed enbart delvis kostnadsökningar. Verksamheten
bedömer dock att det finns utrymme för effektivisering. Förslag till beslut bedöms
därmed rymmas inom ramen för budget.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut: Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
Förslag till allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa
Förslag till specialisttaxa inkl N-taxa
Förslag till frisktandvårdstaxa 2020

Paragrafen är justerad

Revidering av Ekonomisk
reglering avseende Vårdval
Kronoberg primärvård
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK219
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-09

Regionfullmäktige

Revidering av Ekonomisk reglering avseende Vårdval
Kronoberg primärvård
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer reviderad Ekonomisk reglering avseende Vårdval
Kronoberg primärvård.
Sammanfattning
Dokumentet Ekonomisk reglering är en bilaga till Uppdragsspecifikation för
Vårdval Kronoberg primärvård.
Regionfullmäktige beslutade § 122/19 att godkänna reviderad
uppdragsspecifikation 2020, med bilaga Ekonomisk reglering samt att bilagan
Ekonomisk reglering skulle kompletteras i enlighet med Mikael Johanssons (M)
tilläggsyrkanden.
De godkända kompletteringarna avser avsnitt ”2.1 Ersättning för vård till patient
som inte har valt aktuell vårdcentral” samt avsnitt ”3.1 Avdrag för besök på annan
vårdenhet inom Vårdval Kronoberg”. Avsnitten kompletteras med information
om digitala besök, distanskontakter.
Efter regionfullmäktiges sammanträde har det framkommit att informationen
avseende digitala besök, distanskontakter bör omformuleras. Föreslagna ändringar
är markerade i förslag till reviderade Ekonomiska regleringar avseende Vårdval
Kronoberg primärvård.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Reviderad Ekonomisk reglering avseende Vårdval Kronoberg
primärvård daterad den 7 oktober 2019.

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK219
Handläggare: Ulrika Danielsson, Almedina Landhammar Karahodic,
Datum: 2019-10-07

Regionfullmäktige Dnr 17RK1181

Bilaga 1:
Ekonomisk reglering
Vårdval Kronoberg - primärvård
Giltig från och med 2020-01-01

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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1. Ersättning för grunduppdrag
1.1. Vårdersättning
Uppräkning av 2019 års vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK
inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att
förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. Vårdersättningen uppgår därmed till
följande uttryckt i kronor per genomsnittlig listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Vårdersättning 2019

4017 kr

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,5 %)

101 kr

Ej full kompensation befolkningsökning

-30kr

Vårdersättning 2019

4 088 kr

1.2. Särskild ersättning för barnhälsovård
Särskild ersättning för barn i åldrarna 0 - 72 månader.
Ålder i
månader

Ersättning/år

0 - 12

11 400 kr

13 - 24

1 524 kr

25 - 72

636 kr

1.3. Ersättning baserat på avstånd till sjukhus och antal listade
Ersättning till vårdcentraler med placering mer än 10 km från närmaste sjukhus inom länet.
Antal listade
fr o m
0
800
1 650
2 100
2 500
2 900
3 300
3 700
4 100
4 500
5 000
5 400
5 800
6 200

tom
799
1649
2 099
2 499
2 899
3 299
3 699
4 099
4 499
4 999
5 399
5 799
6 199
-

10-25
275 kr
260 kr
245 kr
230 kr
215 kr
200 kr
185 kr
170 kr
155 kr
140 kr
125 kr
110 kr
95 kr
80 kr

Ersättning per listad och år
Avstånd till sjukhus (km)
26-39
40-49
50-59
290 kr
305 kr
320 kr
275 kr
290 kr
305 kr
260 kr
275 kr
290 kr
245 kr
260 kr
275 kr
230 kr
245 kr
260 kr
215 kr
230 kr
245 kr
200 kr
215 kr
230 kr
185 kr
200 kr
215 kr
170 kr
185 kr
200 kr
155 kr
170 kr
185 kr
140 kr
155 kr
170 kr
125 kr
140 kr
155 kr
110 kr
125 kr
140 kr
95 kr
110 kr
125 kr

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

60-69
335 kr
320 kr
305 kr
290 kr
275 kr
260 kr
245 kr
230 kr
215 kr
200 kr
185 kr
170 kr
155 kr
140 kr
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1.4. Ersättning för förebyggande insatser
För arbetet med förebyggande insatser utgår en särskild ersättning med 100 kronor per listad
invånare och år.
1.5. Ersättning för särskilda boenden
Ersättning till vårdcentral som ansvarar för särskilt boende med minst tio platser.
Antal platser på
boendet

Ersättning/år

10 - 30

49 200 kr

31 - 60

84 000 kr

61 -

122 100 kr

Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
1.6. Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning. Ersättning för
övrigt utvecklingsarbete betalas ut månatligen som en fast del, 2,50 kr per listad. Denna ersättning
kan, beroende på utvecklingen av antalet uppdrag/utvecklingsarbeten 2020, komma att förändras
under året. Ett eventuellt kvarvarande överskott fördelas som en engångsutbetalning per listad.
1.7. Ersättning för kvalitetsmål
Ersättning för uppfyllande av kvalitetsmål 2020 uppgår till 10,3 mnkr.
1.8. Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad
Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad får vårdcentralen ersättning alternativt
avdrag. Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor den
procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg.
Avvikelse från Ersättning
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

Avvikelse från Avdrag
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.

1.9. Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Ersättning utgår för hembesök och hemsjukvårdsbesök utförda av läkare hos patienter, 65 år och äldre
bokförda i Kronobergs län, inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utbetalas med 1150 kr per
hembesök/hemsjukvårdsbesök för listade på vårdcentralen. Taket för det totala antalet ersatta besök
per kalenderår motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per 100 listade 65 år och äldre.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ekonomisk ersättning gällande hembesök för olistade patienter 65 år och äldre beskrivs i övriga
regleringar.

1.10. Ersättning för extern provtagning
Provtagning som görs inför besök hos vårdgivare utanför vårdvalet, på patienter folkbokförda i
Kronobergs län, ersätts med 120 kr per provtagning.
1.11. Ersättning för fast vårdkontakt för äldre
Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt för varje listad patient 65 år och äldre som har behov
av det. Ersättningen uppgår till totalt 25,2 mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på
vårdcentralens antal listade invånare 65 år och äldre i förhållande till det totala antalet listade
invånare 65 år och äldre på samtliga vårdcentraler.
1.12. Ersättning för riktade hälsosamtal för 50-åringar
Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett hälsosamtal det år de fyller 50 år. För varje
genomfört hälsosamtal utgår en ersättning på 1 000 kronor.
1.13. Ersättning för hälsoundersökning vid definierade psykiska
funktionshinder
Ersättning för hälsoundersökningar av patienter med psykiska funktionshinder uppgår till totalt 1,0
mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på vårdcentralens antal listade invånare.

2. Övriga ersättningar för grunduppdrag
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient folkbokförd i Kronobergs län och listad vid annan
godkänd enhet inom länet, erhåller ersättning.
Fysiska besök:
Besök hos samtliga yrkeskategorier exklusive fysioterapeut/biträde .........640 kr/besök
Fysioterapi ...........................................................................................................510 kr/besök
- Gruppbesök......................................................................................................252 kr/besök
Provtagning .......................................................................................................252 kr/tillfälle
Digitala besök, distanskontakter:
Digitala besök/distanskontakter följer utomlänstaxan priser och indelning med undantag av
arbetsterapeut.
2.2. Ersättning för vård till utomlänspatienter
Vård av utomlänspatient ersätts enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen, 2020” (utomlänstaxan).
2.3. Ersättning för vård till asylsökande
Ersättning erhålls för vård, som ingår i Region Kronobergs vårdåtagande, av asylsökande.
Vårdcentralen ersätts med ett schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. Även ett
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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schablonbelopp för tolk utgår med 500 kr/besök.
2.4. Ersättning för vård till ”tillståndslösa”
Ersättning för vård till gruppen ”tillståndslösa” utgår enligt samma villkor som för asylsökande i
punkten 2.3.
2.5. Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar
Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. För vård till utlandssvenskar
som är bosatta utanför EU/EES eller konventionsland gäller inte detta. Vård till dessa ersätts med
vanlig patientavgift.
2.6. Ersättning för avstämningsmöten
Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten med Försäkringskassan ersätts med 750 kr.
2.7. Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och
anhöriginvandrare
Hälsoundersökning ersätts med belopp som fastställs av Migrationsverket.

3. Avdrag inom grunduppdrag
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg
I vårdcentralens kostnadsansvar ingår besök som vårdcentralens listade invånare gör vid andra
vårdcentraler än den valda, jourläkarcentral på primärvårdsnivå och övriga vårdgivare inom den
offentliga primärvården som ej tillhör någon vårdcentral.
Fysiska besök:
Besök hos samtliga yrkeskategorier ................................................................640 kr/besök
Exklusive nedanstående:
Fysioterapeut ......................................................................510 kr/besök
- Gruppbesök ....................................................................252 kr/besök
Jourläkarbesök.................................................................1 280 kr/besök
Provtagning .......................................................................252 kr/tillfälle
Digitala besök, distanskontakter:
Digitala besök/distanskontakter följer utomlänstaxan priser och indelning med undantag av
arbetsterapeut.
3.2. Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter
Avdrag för vårdcentralens listade invånares besök hos privata fysioterapeuter med offentlig
finansiering.
Enskilt besök ..................................................................................510 kr
Gruppbesök.....................................................................................252 kr
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.3. Avdrag för besök i andra landsting/regioner
Avdrag sker för den vårdkomsumtion som listade patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör på
primärvårdsnivå i andra landsting/regioner. Avdrag görs med fakturerade kostnader.
3.4. Avdrag för allmänläkemedel
Vårdcentralens kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade invånare,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid sjukhus, privat specialist eller
förskrivare i annat län).
3.5. Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg
Vårdcentralen har kostnadsansvar för sina listade invånares, folkbokförda i Kronobergs län,
konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom vårdvalet som gjort
beställningen. Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid
vårdcentralen åt utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar och utländska
patienter.
Fast pris per ACG-viktpoäng

Klinisk patologi och cytologi, Centrallasarettet
Växjö (CLV)*
Medicinsk teknik, CLV och Ljungby lasarett (LL),
enligt nuvarande omfattning och servicenivå

ACGviktpoäng/år
X,xx kr *
X,xx kr *

* Klinisk patologi och cytologi för utomlänspatient, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar eller utländska patienter faktureras
separat med rörligt pris enligt prislista.

Rörligt pris, enligt prislista

Klinisk fysiologi, CLV
Kliniskt kemiska laboratoriet, CLV och LL

100 %

Klinisk Mikrobiologi, CLV
Röntgen, CLV och LL

100 %

100 %
100 %

100 %
Steriltekniska enheten, CLV och LL
Externa analyser, så kallade ”skickeprover”, faktureras till full kostnad motsvarande det externa
laboratoriets prislista.

3.6. Avdrag för IT- och MT-utrustning
I den ekonomiska regleringen sker avdrag för hyra av IT- och MT-utrustning.

4. Ersättning för tilläggsuppdrag
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård samt handledning av
kommunens personal
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång.
4.2. Utökad trygghet för sjuka äldre
De vårdcentraler som uppfyller tilläggsuppdragets krav, ersätts med 60 tkr per tertial.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.3. Psykologbedömningar av psykiska tillstånd och syndrom
De vårdcentraler som uppfyller tilläggsuppdragets krav, ersätts med 60 tkr per tertial.
4.4. Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader
För flertalet av de i detta dokument angivna ersättningarna utgår momskompensation löpande med
2 procent till privata vårdcentraler. I de fall kostnaderna för moms skulle överstiga 2 procent så
finns möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation upp till totalt maximalt 4 procent.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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§ 122

Uppdragsspecifikation 2020 med
Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg primärvård (19RGK219)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering. Bilagan Ekonomisk reglering kompletteras i enlighet med Mikael
Johanssons (M) tilläggsyrkandena.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraternas ledamöter till förmån för bifall till egna
tilläggsyrkanden.
Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val,
vilket även ska bidra till att det blir lättare att komma i kontakt med vården och därmed
ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan
invånare och vårdcentral.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav
enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg,
vilket ska godkännas av regionstyrelsen.
Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2019 till 4 088
kronor, i samband med beslut om budget för 2020. Uppräkning av 2019 års
vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel.
Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad
befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.


Sex nyckeltal har tagits bort.



Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader kompenseras
för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera ingår i det nationella
barnvaccinationsprogrammet.



De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om momskompensation är
maximalt 4 procent.



För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de sjuka äldre med
störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som innebär att sjuka äldre och
hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive
hembesök hos patienten senast kl 12.00 nästkommande vardag.
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I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke om psykiska
syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera psykologutredningar i
primärvården.



När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Yrkanden

- Mikael Johansson (M), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L), Thomas Haraldsson
(C), Henrietta Serrate (S), Sven Sunesson (C) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att
regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
- Mikael Johansson (M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla följande
tilläggsyrkanden:
- Sida fem i Ekonomisk reglering, rubrik Övriga ersättningar för grunduppdrag Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral:
"Digitala besök, distanskontakter:
Läkarbesök.................................................................... xxx kr/besök
Besök hos psykolog och kurator, arbetsterapeut............... xxx kr/besök
Övriga sjukvårdande behandlingar................................... xxx kr/besök
Digitala besök/distanskontakter följer utomlänstaxan priser och indelning med
undantag av arbetsterapeut."

- Sida sex i Ekonomisk reglering, rubrik Avdrag inom grunduppdrag - Avdrag för
besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg:
"Digitala besök, distanskontakter:
Läkarbesök................................................................... xxx kr/besök
Besök hos psykolog och kurator, arbetsterapeut.............. xxx kr/besök
Övriga sjukvårdande behandlingar.................................. xxx kr/besök
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Digitala besök/distanskontakter följer utomlänstaxan priser och indelning med
undantag av arbetsterapeut"
- Henrietta Serrate (S) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionfullmäktige ska
bifalla följande tilläggsyrkanden:
- "Under avsnitt 7 Uppföljning lägga till uppdrag om att samtliga vårdcentraler
verksamma i Region Kronoberg ska redovisa siffror för bemanning, inkl.
mottagande av praktikanter".
- "Under avsnitt 4.8 Jourverksamhet 4.8.1 Omfattning lägga till 'samt övrig
personal' efter ordet läkare i meningen 'Vårdcentralerna ska bemanna
jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt upprättad
plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen'."
- Sven Sunesson (C) och Eva Johnsson (KD) föreslår att regionfullmäktige ska avslå
Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

- Ordföranden frågar först om regionfullmäktige bifaller eller avslår regionstyrelsens
förslag till beslut. Hon finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.
- Därefter frågar ordföranden om regionfullmäktige bifaller eller avslår Mikael
Johanssons (M) tilläggsyrkanden. Hon finner att regionfullmäktige bifaller
tilläggsyrkanden.
- Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår Henrietta Serrates
(S) första tilläggsyrkande. Hon finner att regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Henrietta Serrates (S) första tilläggsyrkande röstar ja, den som vill
bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. 37 röstar ja och 24 röstar nej, vilket innebär att
regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Förtroendevald
Mikael Johansson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Pernilla Tornéus (M)
Tilda Ragnarsson (M)
Irene Bladh (M)
Carina Bengtsson (C)
Judit Svensson (C)
Bengt Germundsson (KD)
Thomas Haraldsson (C)
Bo Frank (M)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

Protokollsutdrag
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-09-25

Göran Giselsson (M)
Oliver Rosengren (M)
Vidar Lundbäck (C)
Stefan Willforss (C)
Patrik Åkesson (KD)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Gustaf Bergström (KD)
Soili Lång-Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Sigvard Jakobsson (M)
Ingemar Swalander (M)
René Jaramillo (M)
Maria Grans (L)
Gunnar Nordmark (L)
Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)
Joakim Pohlman (S)
Peter Freij (S)
Emelie Öberg (S)
Stefan Jönsson (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Robert Fredriksson (SD)
Martina Gustafsson (S)
Frida Christensen (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Michael Sjöö (S)
Matthias Sjöberg (V)
Jerker Nilsson (V)
Sara Rosén Andersson (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou
(S)
Tony Lundstedt (S)
Ragnar Lindberg (S)
Christina Bertilfelt (S)
Karl Paine (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Christer Persson (V)
Ted Strand (SD)
Jeanette Schölin (SD)
Heino Johannesson (SD)
Melena Jönsson (SD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Simon Bring (SD)
Iréne Augustsson (SD)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Totalt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37

24
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Fortsättning beslutsgång

- Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår Henrietta Serrates
(S) andra tilläggsyrkande. Hon finner att regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Henrietta Serrates (S) andra tilläggsyrkande röstar ja, den som vill
bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. 37 röstar ja och 24 röstar nej, vilket innebär att
regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Förtroendevald
Mikael Johansson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Pernilla Tornéus (M)
Tilda Ragnarsson (M)
Irene Bladh (M)
Carina Bengtsson (C)
Judit Svensson (C)
Bengt Germundsson (KD)
Thomas Haraldsson (C)
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M)
Oliver Rosengren (M)
Vidar Lundbäck (C)
Stefan Willforss (C)
Patrik Åkesson (KD)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Gustaf Bergström (KD)
Soili Lång-Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Sigvard Jakobsson (M)
Ingemar Swalander (M)
René Jaramillo (M)
Maria Grans (L)
Gunnar Nordmark (L)
Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)
Joakim Pohlman (S)
Peter Freij (S)
Emelie Öberg (S)
Stefan Jönsson (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Robert Fredriksson (SD)
Martina Gustafsson (S)
Frida Christensen (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Protokollsutdrag
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-09-25

Michael Sjöö (S)
Matthias Sjöberg (V)
Jerker Nilsson (V)
Sara Rosén Andersson (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou
(S)
Tony Lundstedt (S)
Ragnar Lindberg (S)
Christina Bertilfelt (S)
Karl Paine (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Christer Persson (V)
Ted Strand (SD)
Jeanette Schölin (SD)
Heino Johannesson (SD)
Melena Jönsson (SD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Simon Bring (SD)
Iréne Augustsson (SD)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Totalt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37

24

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård
 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020_190910
 §230 RSAU Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård
 §194 RS Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg
- primärvård

Paragrafen är justerad
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§ 265

Revidering av Ekonomisk reglering
avseende Vårdval Kronoberg primärvård
(19RGK219)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderad Ekonomisk reglering avseende Vårdval
Kronoberg primärvård.
Sammanfattning

Dokumentet Ekonomisk reglering är en bilaga till Uppdragsspecifikation för Vårdval
Kronoberg primärvård.
Regionfullmäktige beslutade § 122/19 att godkänna reviderad uppdragsspecifikation
2020, med bilaga Ekonomisk reglering samt att bilagan Ekonomisk reglering skulle
kompletteras i enlighet med Mikael Johanssons (M) tilläggsyrkandena.
De godkända kompletteringarna avser avsnitt ”2.1 Ersättning för vård till patient som
inte har valt aktuell vårdcentral” samt avsnitt ”3.1 Avdrag för besök på annan vårdenhet
inom Vårdval Kronoberg”. Avsnitten kompletteras med information om digitala besök,
distanskontakter.
Efter regionfullmäktiges sammanträde har det framkommit att informationen avseende
digitala besök, distanskontakter bör omformuleras. Föreslagna ändringar är markerade i
förslag till reviderade Ekonomiska regleringar avseende Vårdval Kronoberg primärvård.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderad Ekonomisk reglering avseende Vårdval
Kronoberg primärvård.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av Ekonomisk reglering avseende Vårdval Kronoberg
primärvård
 Rev Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020
 §122 RF Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg
- primärvård
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