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Maria Granath, kommunikationsdirektör
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Caroline Palmqvist, HR-direktör
Anna Widströmer, regionjurist
Johan Jarl, nämndsekreterare
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1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 20 december 2017.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 13 december
2017.

3

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
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4

Månadsrapport november 2017 för
Region Kronoberg (17RK106)
Sammanfattning

Månadsrapporten färdigställs den 15 december 2017 och delges inför regionstyrelsens
sammanträde.

5

Regionstyrelsens instruktion till
regiondirektören (14LTK1096)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
Sammanfattning

I enlighet med Kommunallagen 7 kap 2 § ska regionstyrelsen utse en
direktör. Regionstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska
leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska tydliggöra ansvaret
mellan regionstyrelsen och regiondirektören. Instruktionen ska också
fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen börjar gälla från och med den nya Kommunlagens lagens
ikraftträdande den 1 januari 2018.
Regionstyrelsens instruktion beskriver övergripande verkställighetsansvar
och beslutsbefogenheter för regiondirektören.
Beslutsunderlag

 §332 RSAU Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören
 Förslag till beslut - Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
 Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören rev RS
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6

Uppföljning av internkontrollplan för
regionstyrelsen 2017 (16RK1328)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen 2017
samt
att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder avseende de områden
där avvikelser noterats från gällande rutiner.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god intern kontroll, enligt reglemente för intern kontroll och styrning
inom Region Kronoberg.
Regionstyrelsen ska årligen utfärda anvisningar till nämnderna.
Anvisningarna innehåller en modell för utformning, riskbedömning,
granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Regionstyrelsen
fastställde § 271/16 internkontrollplan för regionstyrelsen 2017. Samtliga
nämnder och styrelser har därefter fastställt internkontrollplaner för
2017, enligt anvisningar. Uppföljning av innevarande års planer sker
senast i december månad för samtliga nämnder och styrelser.
Regionstyrelsens bedömning är att den interna kontrollen inom Region
Kronoberg överlag är god.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av
regionstyrelsens internkontrollplan 2017.

Beslutsunderlag

 §333 RSAU Uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen
2017
 Förslag till beslut - Uppföljning av Internkontrollplan för
regionstyrelsen 2017.
 Uppföljning av - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
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7

Interkontrollplan för regionstyrelsen
2018 (17RK1249)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning
inom Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom
ramen för regionstyrelsens ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2017 har
regiondirektörens ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt
berett förslag till regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens
anvisningar upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive
ansvarsområden senast i december månad inför det år som
internkontrollplanerna ska börja gälla.
Beslutsunderlag

 §334 RSAU Interkontrollplan för regionstyrelsen 2018
 Förslag till beslut - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018 rev RS

8

Plan för Klassificeringsstruktur inom
Region Kronoberg (17RK1657)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna Plan för Klassificeringsstuktur inom Region Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är Arkivmyndighet inom Region Kronoberg och
ansvarar för att styrelser och nämnder följer arkivlagen och regler om
dokumenthantering.
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I regionstyrelsens verksamhetsplan anges som mål inom
invånarperspektivet att Region Kronoberg ska ha en modern förvaltning
med service, öppenhet och effektivitet i fokus. Detta innebär bland annat
att rätt person ska kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För
att uppnå det behöver all information som myndigheten hanterar vara
klassificerad och försedd med rätt attribut för återsökning och
behörighet.
Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens
processer och används som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att
uppnå öppenhet och effektivitet i ärendehanteringen.
Klassificeringsstrukturen är en del av Region Kronobergs ledningssystem
och anger basen för de processer som finns inom Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 §335 RSAU Plan för Klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg
 Förslag till beslut - Plan för Klassificeringsstruktur inom Region
Kronoberg.
 Beslutsunderlag - Plan för klassificeringsstruktur inom Region
Kronoberg, version 1.0.

9

Avsiktsförklaring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län
(17RK281)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län,
att överlämna avsiktsförklaringen till länets kommunstyrelser för eget
ställningstagande samt
att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e
vice ordförande föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende
avsiktsförklaringen och eventuellt revidera densamma om dialogen skulle
föranleda det.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi
för Kronobergs län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för
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mobila samtal och mobilt internet ska vara god över hela länets yta och
huvuddelen av de mobila tjänster som används ska inte hindras av
geografiska tekniska begränsningar. Syftet med Bredbandsstrategin är att
ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet
med att förverkliga det beslutade bredbandsmålet.
I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och
regionstyrelsens presidium överens om att Region Kronoberg ska ta
fram en modell för bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 Budget för Region Kronoberg
där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan
stimulera investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs län.
Avsiktsförklaringen anger Region Kronobergs roll och kommunernas
roll i samverkan. Kommuner i Kronobergs län kan om de så önskar
ansluta sig till denna avsiktsförklaring och genom detta aktivt delta i
dialogen avseende områden som är särskilt intressanta för kommersiell
utbyggnad samt i dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Förslag till avsiktsförklaring är beredd i samverkan med företrädare för
länets kommuner och kommer att tillsändas länets kommunstyrelser för
ställningstagande.
Beslutsunderlag

 §336 RSAU Avsiktsförklaring - Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län
 Förslag till beslut - Avsiktsförklaring för bredbandsutbyggnad i
Kronobergs län rev RS
 Avsiktsförklaring - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i
Kronobergs län.

10 Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten.
Inriktningen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av
regionstyrelsen.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region
Kronoberg. Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören
att bereda en handlingsplan för Region Kronobergs internationella
samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken
också har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer handlingsplan för Region
Kronobergs internationella samarbete i enlighet med upprättad handling.
Av underlaget framgår att Region Kronoberg föreslås att ej gå in i nytt
samarbetsavtal med Tlokwe City Council, avsluta sitt medlemskap i AER
(Association of European Regions), samt tillskriva länets kommuner
angående engagemang i Euroregion Baltic och Södra
Östersjöprogrammet.
Beslutsunderlag

 §337 RSAU Region Kronobergs internationella samarbeten inriktning
 Förslag till beslut - Handlingsplan för Region Kronobergs
internationella samarbeten.
 Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
 Översyn av befintliga internationella samarbeten.

11 Översyn av bidrag till ideella föreningar
och organisationer (17RK2306)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och
istället görs om till fleråriga överenskommelser med de föreningar som
bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål,
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför
senare beslut i styrelsen samt
att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region
Kronobergs politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets
ungdomsorganisationer avseende mål och kriterier.
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Sammanfattning

Region Kronoberg ger bidrag till ett flertal organisationer varav de flesta
hanteras i olika bidragssystem:
- bidrag till ungdomsorganisationer
- bidrag till studieförbund
- bidrag till politiska ungdomsorganisationer
- bidrag till pensionärsorganisationer
- bidrag till patient- och handikappföreningar
- bidrag till ideella föreningar och organisationer.
Utöver dessa bidragssystem finns även överenskommelser med
föreningar och organisationer som i huvudsak finns inom näringsliv
(t.ex. Växjö & Co (MAT) och Coompanion) och kultur (t.ex.
Hemslöjden Kronoberg och Berättarnätet Kronoberg), men även med
Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum (IoKC).
I samband med översynen har det påvisats att det finns behov av att se
över och revidera bidragssystemet till ideella organisationer och
föreningar.
Beslutsunderlag

 §338 RSAU Översyn av bidrag till ideella föreningar och
organisationer
 Förslag till beslut - Översyn av bidrag till ideella föreningar och
organisationer.
 Översyn av bidrag till ideella organisationer - uppdrag.

12 Mobilitetsstöd till folkhögskolorna
(17RK2019)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa schablonbelopp för mobilitetsstöd till folkhögskolorna för
budgetåret 2018 till 400 kronor per deltagarvecka.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Sammanfattning

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett
schablon-belopp som rekommendation för regioner och landsting för
interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor.
Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och
landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation.
En översyn påbörjades därför 2014 och återupptogs 2016 då en arbetsoch referensgrupp tillsattes som undersökt om det går att ta fram ett nytt
system för interkommunal ersättning. Ett underlag togs fram och
skickades på remiss till samtliga regioner och landsting. Region
Kronoberg svarade på remissen § 188/17 att avge yttrande över
remissen.
Utifrån remissyttranden ser SKL i nuläget inget skäl till att förändra
modellen med en rekommendation, men att förändringen av namnet,
nya tillämpningsanvisningar samt administrativa förenklingar är en
övergångslösning.
Stödet byter namn från interkommunala ersättningar för utbildningar vid
folkhögskolor till mobilitetsstöd till folkhögskolor.
Beslutsunderlag

 §339 RSAU Mobilitetsstöd till folkhögskolorna
 Förslag till beslut - Mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018

13 Utredning om att införa reserv-el vid
vårdcentraler och
folktandvårdscentraler (17RK865)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd
(Gränsbygdskliniken), Tingsryd och Växjö (Skärvet och Centrum) bereds
i samband med investeringsplan 2018 inför beslut i regionstyrelsen i
januari 2018.
I beredningen av investeringen ska förutsättningar prövas för att se om
genomförande kan ske enligt bifogad utredning, både ur
fastighetsperspektiv men även utifrån konsekvenserna gällande avtal och
eventuell höjning av hyreskostnader.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 126/17 att uppdra åt regionstyrelsen att
utreda behovet av reserv-el inom primärvård och tandvård för
redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december med
anledning av motion från Britt-Louise Berndtsson (c) ”Inför reservkraft
fullt ut inom primärvården och tandvården”.
En utredning i ärendet har genomförts. I utredningen av behovet av
reserv-el inom primärvård har utgångspunkten varit att medborgarna bör
ha möjligt att kunna uppsöka vårdcentral i respektive kommun även vid
ett el-avbrott. Hänsyn har också tagits till dagens vårdcentraler som har
reserv-el. Inom tandvården är bedömningen att behov inte finns av
reserv-el. I den fortsatta beredningen av investeringen ska förutsättningar
prövas för att se om genomförande kan ske enligt bifogad utredning,
både ur fastighetsperspektiv men även utifrån konsekvenserna gällande
avtal och eventuell höjning av hyreskostnader.
Beslutsunderlag

 §340 RSAU Utredning om att införa reserv-el vid vårdcentraler och
folktandvårdscentraler
 Förslag till beslut - Utredning om att införa reserv-el på vårdcentraler
och folktandvård.
 Inför reservkraft fullt ut inom primärvården - utredning
 §126 RF Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård
och tandvård
 Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom
primärvård och tandvård
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft
fullt ut inom primärvård och tandvård.

14 Tobacco Endgame - regional
handlingsplan (16RK708)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med
Länsstyrelsen och kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet
enligt handlingsplanen.
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Sammanfattning

Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame-strategin i
augusti 2016 med målet att uppnå en så god hälsa som möjligt för länets
invånare, samt att begränsa rökningsrelaterad ohälsa till ett minimum.
Målet med Tobacco Endgame är att år 2025 ska andelen dagligrökare i
befolkningen ha minskat till mindre än fem procent och där rökning inte
längre klassas som ett dominerande folkhälsoproblem.
En handlingsplan för det regionala arbetet i Kronobergs län är
framtagen, tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att nå
målen. En regional arbetsgrupp får ansvaret för att årligen ta fram och
utvärdera verksamhetsplan för det regionala arbetet.
Beslutsunderlag






§341 RSAU Tobacco Endgame - regional handlingsplan
§42 FHB Regional handlingsplan för Tobacco Endgame
Förslag till beslut - Regional handlingsplan Tobacco Endgame
Regional Handlingsplan Tobacco Endgame 2017

15 Aktieägaravtal för Öresundståg AB
(17RK59)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och
nytt aktieägaravtal, som föreslås gälla från den 1 januari 2018.
Regionfullmäktige beslutade den 6 december 2017 att fastställa
bolagsordningen, men eftersom samtal om aktieägaravtalet fortfarande
pågick delegerades till regionstyrelsen att besluta om aktieägaravtalet.
Aktieägaravtalet gäller som längst till den 31 december 2019. Ägarna ska
senast den 31 december 2018 påbörja diskussioner om avtalet ska
förlängas eller inte.
Beslutsunderlag

 §342 RSAU Aktieägaravtal för Öresundståg AB
 Förslag till beslut - Aktieägaravtal för Öresundståg AB.
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 Aktieägaravtal för Öresundståg (2017-11-27)
 Underbilaga 1.1 - Omfattningen av samarbetet i Bolaget.

16 Gåva för inköp av
datortomografiutrustning till Ljungby
lasarett (17RK2348)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att motta gåva från Ingvar Kamprad om 4 500 000 kronor för inköp av
datortomografiutrustning till röntgenavdelningen i Ljungby samt
att tacka Ingvar Kamprad för gåvan.
Sammanfattning

Ingvar Kamprad har den 24 november 2017 överlämnat gåvobrev till
Region Kronoberg om 4 500 000 kronor. Gåvan ska användas för inköp
av en extra datortomografiutrustning för röntgenavdelningen vid
Ljungby lasarett.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen
fatta beslut om mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

 §349 RSAU Mottagande av gåva för inköp av
datortomografiutrustning till Ljungby lasarett
 Förslag till beslut - Mottagande av gåva för inköp av
datortomografiutrustning till Ljungby Lasarett
 Gåvobrev till Röntgenavdelningen, Ljungby Lasarett för inköp av
datortomografi-utrustning

17 Remissyttrande – Statistik på
upphandlingsområdet (17RK1945)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig positiv till förslagen i
Departementspromemorian. Syftet med de lämnade förslagen i
promemorian är att möjliggöra en förbättrad statistik på
upphandlingsområdet, för att öka kunskaperna om den offentliga
upphandlingen.
Beslutsunderlag

 §343 RSAU Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet (Ds
2017:48)
 Förslag till beslut - Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet
(DS 2017:48)
 Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet (DS 2017:48)
 Följebrev till remiss, svar senast 2018-01-12
 Remiss: Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

18 Tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning (17RK1556)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Uppföljningsrapport för Kollektivtrafiken i Kronobergs
län 2016.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län
och är ansvarig för kollektivtrafiken. Transportstyrelsen är
tillsynsmyndighet och utför regelbundna uppföljningar av hur olika
regioner administrerar och planerar kollektivtrafiken.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s
kollektivtrafikförordning och SKL har tagit fram en vägledning i vilken
det framgår vilket innehåll denna rapport bör ha och hur den bör
utformas. Region Kronoberg har valt att följa dessa rekommendationer.
De flesta nyckeltal och övrig statistik är densamma som Region
Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna jämförelser.
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Rapporten ska vara ett centralt verktyg för att presentera Region
Kronobergs arbete för Transportstyrelsen och är samtidigt en
sammanställning för vår egen kontroll av verksamheten. Rapporten ska
bidra till en bra dialog om kollektivtrafikens utveckling och bli en
kunskapskälla för beslutsfattare och andra berörda.
Beslutsunderlag

 §344 RSAU Tillsyn av artikel 7.1 i EU:s Kollektivtrafikförordning
 Förslag till beslut - Information om tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning.
 Uppföljningsrapport kollektivtrafik Kronoberg 2016.
 Information om tillsyn av artikel 7.1

19 Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg - utredning (17RK2336)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet samt
att rekommendera Trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort
sikt förbättra samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag
(Jämförelsealternativet) samt vilka konsekvenser det medför för senare
redogörelse i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap regional kollektivtrafikmyndighet i
Kronobergs län samt ansvarig aktör för det regionala tillväxtarbetet
genomfört en utredning av hur framtidens kollektivtrafik mellan VäxjöKalmar-Karlskrona kan komma att se ut. Utredningen, som har
genomförts av en konsult, har ett brett anslag och belyser fem olika
trafikeringsalternativ ur olika aspekter. En viktig del i arbetet har varit att
analysera vilka effekter som olika alternativ medför. Det handlar om
miljö, folkhälsa, regionförstoring och möjlighet till ortsutveckling. Även
trafikekonomi och potentiell resandeutveckling finns med som viktiga
faktorer.
Utredningen visar att olika trafikeringsalternativ medför olika för- och
nackdelar beroende på vad som belyses.
Utredningen kommer att utgöra ett viktigt underlag inför revidering av
nästa trafikförsörjningsprogram.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Beslutsunderlag

 §345 RSAU Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg - utredning
 Förslag till beslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
 Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg v1.1

20 Informationsärende Verksamhetsplaner för nämnder och
beredningar för 2018
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Verksamhetsplaner för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden och
folkhälsoberedningen redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Ärendet kommmer att kompletteras med verksamhetsplan för
FoUberedningen när denna fastställts.
Beslutsunderlag

 §93 HSN Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
 Beslutsunderlag: Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden
2018
 §93 RUN Verksamhetsplan 2018
 Verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2018
 §73 TN Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018
 Verksamhetsplan 2018 - Trafiknämnden
 §50 KN Verksamhetsplan 2018 för kulturnämnden
 Verksamhetsplan KN 2018
 §44 FHB Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen, 2018
 Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen 2018

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-12-13

21 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän
enligt en fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska
återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut

Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 32/2017 17RK8-32
Transaktioner i Pensionsportfölj
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 37/2017 17RK4-37
Remissyttrande-Samråd detaljplan för Väckelsång 4:33, Tingsryds
kommun
Regiondirektörens delegationsbeslut nr 8/2017- Jimmy
 17RK1-8
Petersson utses till Personuppgiftsombud och dataskyddsombud
Chef inom respektive enhetsbeslut nr10 /2017- Beslut
 17RK24-10
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-10-01--2017-10-31
Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 19/2017 17RK20-20
Avskrivning av fordran
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 38/2017 17RK4-38
Remissyttrande-Samråd detaljplan för Åseda centrum, Uppvidinge
kommun
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 39/2017 17RK4-39
Remissyttrande-Samråd detaljplan för Leoparden 8, Växjö kommun
 17RK3-2
Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 2/2017.
Utlämnande av allmän handling
 17RK8-34
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 34/2017 Transaktioner i kapitalförvaltningen
 17RK8-33
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 33/2017 Transaktioner i Pensionsportföljen
 17RK20-25
Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 24/2017Avskrivning av fordran
 17RK20-24
Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 23/2017Avskrivning av fordran
 17RK20-23
Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 22/2017Avskrivning av fordran

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 21/2017 17RK20-22
Avskrivning av fordran
Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 20/2017 17RK20-21
Avskrivning av fordran
 17RK16-15
Regionjuristens delegationsbeslut nr 14/2017. Gallring
av centralt diarieförda pappershandlingar efter skanning, dnr
17RK1809.
 17RK16-16
Regionjuristens delegationsbeslut nr 15/2017. Gallring
av skannade pappershandlingar till Synergi, Patientnämnden, dnr
17RK2273
Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr
 17RK25-11
10/2017- Utse ombud till Europakorridorens föreningsstämma 201712-07 i Göteborg
Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr
 17RK25-10
9/2017. Hyreskontrakt för lokal gällande Dockan 9, Västra
Esplananden 9 A-B. (dnr 17RK2151)
Regionjuristens delegationsbeslut nr 16/2017.
 17RK16-17
Överprövning av upphandling, dnr 17RK2191.
 17RK10-7
Förhandlingschefsbeslut nr 6/2017.
Överenskommelse angående upphörande av anställning för enskild
person
Förhandlingschefsbeslut nr 7/2017. Beslut om
 17RK10-8
utfärdande av varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region
Kronoberg
Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 25/2017 17RK20-26
Avskrivning av fordran

22 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar



Cirkulär 17:60 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018
för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende
Bilaga J

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-12-13

 16RK1433-21 Beslut från Länsstyrelsen att Region Kronoberg utgör
en enda valkrets från och med valet 2018.
Cirkulär 17:57 - En ny kommunallag

 17RK102-25 Protokoll från styrelsemöte 5/2017 med Kulturparken
Småland, 2017-11-17

23 Övriga beslutsärenden

24 Övriga informationsärenden
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§332

Regionstyrelsens instruktion till
regiondirektören (14LTK1096)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bifalla Roland Gustbées (M) och Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
Sammanfattning

I enlighet med Kommunallagen 7 kap 2 § ska regionstyrelsen utse en direktör.
Regionstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska tydliggöra ansvaret mellan regionstyrelsen och
regiondirektören. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen börjar gälla från och med den nya Kommunlagens lagens ikraftträdande
den 1 januari 2018.
Regionstyrelsens instruktion beskriver övergripande verkställighetsansvar och
beslutsbefogenheter för regiondirektören.
Yrkande
Roland Gustbée (M) och ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande
ändringsyrkande till stycke 2 i avsnittet Allmänt om regiondirektörens övergripande ansvar i
instruktionen:
"Regiondirektören utformar och beslutar om Region Kronobergs ledningsstruktur för
verksamheten och Region Kronobergs verksamhetsorganisation. Större
organisationsförändringar ska ske i samråd med regionstyrelsens presidium, förutom i
frågor där regionstyrelsen fattat särskilt beslut."
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP),
Yngve Filipsson (L), Robert Olesen (S), regiondirektören Martin Myrskog och
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Roland Gustbées (M) och ordförande Anna
Franssons (S) tilläggsyrkande samt beslutar i övrigt ordförandeberedningens förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
 Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1096
Handläggare: Ulrika Gustafsson, kansliavdelningen
Datum: 2017-11-23

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att fastställa regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.

Sammanfattning
I enlighet med Kommunallagen 7 kap 2 § ska regionstyrelsen utse en direktör.
Regionstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska tydliggöra ansvaret mellan regionstyrelsen och
regiondirektören. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen börjar gälla från och med den nya Kommunlagens lagens
ikraftträdande den 1 januari 2018.
Regionstyrelsens instruktion beskriver övergripande verkställighetsansvar och
beslutsbefogenheter för regiondirektören

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören
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Datum: 2017-12-12
Identifierare: 14LTK1096-23
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören
Inledning
I enlighet med Kommunallagen 7 kap 2 § ska regionstyrelsen utse en direktör.
Regionstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska tydliggöra ansvaret mellan regionstyrelsen och
regiondirektören. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen börjar gälla från och med lagens ikraftträdande den 1 januari 2018.
Regionstyrelsens instruktion beskriver övergripande verkställighetsansvar och
beslutsbefogenheter för regiondirektören. Bestämmelserna är uppdelade på sex
områden:







Relation till regionfullmäktige
Relation till regionstyrelsen
Verksamhetsansvar
Arbetsgivaransvar
Ekonomiskt ansvar
Miljö- och säkerhetsansvar

En chef har aldrig rätt att besluta i frågor som angår honom/henne själv eller
någon närstående eller som på annat sätt kan innebära jäv. I sådana fall måste
beslutsrätten hänvisas till närmast överordnad, vilket i regiondirektörens fall är
regionstyrelsens ordförande.
Regiondirektörens relation till regionfullmäktige
Regiondirektören ska närvara vid fullmäktiges sammanträden för att kunna lämna
upplysningar i sakfrågor. Regiondirektören kan fullgöra detta uppdrag genom att
svara för att annan sakkunnig tjänsteman finns närvarande.
Regiondirektören får delta i överläggningen i alla regionfullmäktiges ärenden i
enlighet med vad som anges i arbetsordningar och reglementen för Region
Kronoberg.
Regiondirektörens relation till regionstyrelsen
Regiondirektören utses av regionstyrelsen. Regiondirektören ansvarar inför och
rapporterar till regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande är chef för
regiondirektören, vilket bland annat innebär att vara uttolkare av styrelsens
uppdrag samt hålla medarbetarsamtal med regiondirektören. Regiondirektören ska
fortlöpande hålla ordförande informerad om hur uppdragen framskrider.
Regiondirektören har det yttersta ansvaret för beredning av de ärenden som ska
behandlas av regionstyrelsen. Ansvaret innebär bland annat att det inför varje
sammanträde ska finnas adekvat beslutsunderlag i de ärenden som ska behandlas,
samt att samverkan med fackliga organisationer är fullgjord inför beslut i de

Datum: 2017-12-12
Identifierare: 14LTK1096-23
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

ärenden som kräver detta. För ärenden som kommer från annan nämnd ansvarar
regiondirektören för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, till
exempel avseende finansiering av förslagen.
Regiondirektören är föredragande tjänsteman vid sammanträde med
regionstyrelsen och dess arbetsutskott och ska därvid bland annat lämna
upplysningar i sakfrågor samt se till att sakkunniga tjänstemän finns närvarande.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsens beslut verkställs.
Regiondirektören ska säkerställa att av styrelsen beslutad delegeringsordning följs
och att beslut som meddelats av delegat, i enlighet med delegeringsordning, anmäls
till styrelsen i den ordning styrelsen beslutat.
Regiondirektören har närvaro- och yttranderätt i Region Kronobergs övriga
nämnder. Hur rätten ska användas bestäms i samråd med respektive nämnds
ordförande och regionstyrelsens ordförande.
Regiondirektören ska biträda regionstyrelsen i dess uppsikt över nämndernas
verksamhet och Region Kronobergs hel- och delägda bolag och ska ta de initiativ
som behövs med anledning av uppsiktsplikten.
Allmänt om regiondirektörens övergripande ansvar
Regiondirektören är regionens högsta verkställande tjänsteman och ansvarar för
övergripande frågor i hela verksamheten. Regiondirektören är chef för
direktörerna och ansvarar därvid för samordning mellan direktörerna som är
underställda regiondirektören.
Regiondirektören utformar och beslutar om Region Kronobergs ledningsstruktur
för verksamheten och Region Kronobergs verksamhetsorganisation. Större
organisationsförändringar ska ske i samråd med regionstyrelsens presidium i frågor
där inte regionstyrelsen fattat särskilt beslut.
Verksamhetsansvar

Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att:
1. leda, förvalta, samordna, utveckla, effektivisera och besluta om den
regionövergripande verksamheten inom Region Kronoberg i enlighet med
1.1. gällande författningar
1.2. myndighetsbeslut
1.3. regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut
1.4. fastställd budget
2. regionövergripande styrande dokument är fastställda och kända
3. följa upp att riskanalyser genomförs på regionövergripande processer
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4. planera regionens framtida utveckling, bland annat utifrån regionens mål,
avvikelse- och händelseanalyser, risk- och konsekvensanalyser samt
egenkontroll
5. upprätta underlag till årsplan och flerårsplan för regionen
6. bedriva en aktiv omvärldsbevakning/-analys på regionövergripande nivå
7. initiera dialog med regionstyrelsens ordförande om verksamheten inte
uppfyller ställda krav
8. löpande följa upp Region Kronobergs verksamhet genom månadsrapporter,
årsredovisningar och delårsrapporter sammanställs och rapporteras till
regionstyrelsen
9. samverkan sker med länets kommuner, andra regioner och myndigheter
10. skapa öppenhet i bemötande av massmedia i enlighet med
offentlighetsprincipen.
Regiondirektören undertecknar, tillsammans med regionstyrelsens ordförande,
avtal och andra skrivelser som beslutas av regionstyrelsen.
Regiondirektören får därutöver underteckna avtal för regionens räkning i den
löpande verksamhet som ligger inom direktörens uppdragsområde.
Arbetsgivaransvar

Regiondirektören är högsta chef för regionstyrelsens förvaltning (stabsfunktioner
samt service- och stödverksamheter) och anställer därmed förvaltningens personal.
Regiondirektören anställer och avvecklar även direktörer som är direkt
underställda denne/denna, i samråd med respektive nämndordförande och
regionstyrelsens ordförande enligt gällande delegationsordning.
Regiondirektören ska utöva arbetsgivarrollen över regionstyrelsens förvaltning
genom att
1. ansvara för att arbetet organiseras, leds och fördelas
2. fullgöra samverkan enligt gällande samverkansavtal
3. ansvara för arbetsmiljön genom att säkerställa att handlingsplan för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) finns inom förvaltningen, och att fördelning av
arbetsmiljöuppgifter sker inom förvaltningen samt uppföljningsansvar gällande
fördelning av arbetsmiljöuppgifterna
4. ansvara för att kompetensutveckling bedrivs inom förvaltningen
5. beordra skyddsarbete enligt Kommunala Huvudavtalet (KHA)

Datum: 2017-12-12
Identifierare: 14LTK1096-23
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Regiondirektören ska utöva arbetsgivarrollen för närmast underställda i vid var tid
gällande organisation, inklusive förvaltningsdirektörerna, och ska därvid se till att
ansvar och befogenheter utdelas skriftligt till underställda chefer.
Förvaltningsdirektörernas uppdrag ska utformas i samråd med respektive
nämndordförande.
Ekonomiskt ansvar
Regiondirektören ansvarar för att
1. Se till att Region Kronobergs övergripande underlag till budget upprättas med
fördelning på styrelser och nämnder. Samverkan med fackliga organisationer ska
vara genomförd i samband med beredning av ärendet.
2. Ta initiativ till dialog med regionstyrelsens ordförande om Region Kronobergs
ekonomi avviker från beslutad budget.
Miljö- och säkerhetsansvar
Regiondirektören ansvarar för att
1. Verksamheten inom regionstyrelsens förvaltning bedrivs i enlighet med
hänsynsreglerna i miljöbalken.
2. Arbetsuppgifter i samband med egenkontroll enligt miljöbalken fördelas inom
regionstyrelsens förvaltning.
3. Regiondirektören leder och samordnar det övergripande arbetet med Region
Kronobergs krisberedskap och ansvarar för att hålla regionstyrelsen informerad
om arbetet.
4. Se till att analyser utförs av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa och hur dessa händelser kan påverka Region Kronoberg.
5. Att det utses tjänsteman i beredskap (TiB).
6. Att arbetet med allmänsäkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet
organiseras på lämpligt sätt.
Delegerad beslutsrätt från regionstyrelsen

Utöver ovanstående uppdrag har regiondirektören enligt delegeringsordning rätt
att fatta beslut på regionstyrelsens vägnar i ärenden som anges i regionstyrelsens
delegationsordning.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§333

Uppföljning av internkontrollplan för
regionstyrelsen 2017 (16RK1328)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen 2017 samt
att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder avseende de områden där avvikelser
noterats från gällande rutiner.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern
kontroll, enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region Kronoberg.
Regionstyrelsen ska årligen utfärda anvisningar till nämnderna. Anvisningarna innehåller
en modell för utformning, riskbedömning, granskning och uppföljning av den interna
kontrollen. Regionstyrelsen fastställde § 271/16 internkontrollplan för regionstyrelsen
2017. Samtliga nämnder och styrelser har därefter fastställt internkontrollplaner för
2017, enligt anvisningar. Uppföljning av innevarande års planer sker senast i december
månad för samtliga nämnder och styrelser.
Regionstyrelsens bedömning är att den interna kontrollen inom Region Kronoberg
överlag är god.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2017.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören UIrika Joelsson Gustafsson.

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen 2017 samt
att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder avseende de områden där avvikelser
noterats från gällande rutiner.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
 Uppföljning av - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1328
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-29

Regionstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen
2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
Att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder avseende de områden där
avvikelser noterats från gällande rutiner.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll, enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region
Kronoberg.
Regionstyrelsen ska årligen utfärda anvisningar till nämnderna. Anvisningarna
innehåller en modell för utformning, riskbedömning, granskning och uppföljning
av den interna kontrollen. Regionstyrelsen fastställde § 271/16 internkontrollplan
för regionstyrelsen 2017. Samtliga nämnder och styrelser har därefter fastställt
internkontrollplaner för 2017, enligt anvisningar. Uppföljning av innevarande års
planer sker senast i december månad för samtliga nämnder och styrelser.
Regionstyrelsens bedömning är att den interna kontrollen inom Region Kronoberg
överlag är god.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1328
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-29

Bilaga:

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2017
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1 Uppföljning av - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017
Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment

Riskbedömning

(Utifrån risk/svarar på
risk)

Kontrollmetod

Kontrollansvarig

(omfattning och
frekvens)

Resultat
Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
uppföljning
(Är kontroll-momentet Resultat
uppfyllt, Ja/Nej)

uppföljning)

1 Invånare
Vårdval Kronoberg

Säkerställa
möjligheterna att
genomföra fördjupade
granskningar i enlighet
med regionstyrelsens
beslut samt gällande
lagar och föreskrifter

12

Stickprov på
genomförda
granskningar

Chef vårdvalsenheten

Urvalskontroll av att
aktiviteter i planen
följs.

Personaldirektör

Ja

Säkerställa att arbetet med
kompetens- och
personalförsörjning följer
plan.

9

Säkerställa att rutin för
kontroll av bisyssla.

9

Stickprov
medarbetarsamtal

Personaldirektör

Ja
Följts upp genom
sammanställning av
anmälda bisysslor

Säkerställa att

9

Stickprov ärenden till

Kanslidirektör

Ja. Stickprov på

Rutin finns för hur
granskningen ska
genomföras årligen

2 Medarbetare
Kompetens- och
personalförsörjningsplan

Bisyssla

Ja
I dagsläget finns inga
enhetliga krav på eller
rutiner för att
verksamheterna ska ta
fram egna planer.
Rutiner för detta är
under framtagande.

Stickprov av ett
urval verksamheter
för kontroll av att
fördjupade
bemanningsanalyser
utarbetas.

3 Verksamhetsutveckling
Efterlevnad av reglementen

Ingen avvikelse i

och delegationsordningar

reglementen och
delegationsordningar
efterlevs.

styrelsen och
nämnderna.

kallelse och
protokoll RF 26/4
och RS 12/9 och
23/5.

Efterlevnad LOU, LUF,
LOL och LOF, samt att
upphandlingsprocessen
efterlevs.

Säkerställa att
upphandlingar
genomförs enligt
gällande lagar.

12

Stickprov
Upphandlingschef
upphandlingsärenden.

Ja

Ledningssystem med
dokumenthantering inom
Region Kronoberg

Säkerställa att det finns
handlingsplaner för
inrättande av
ledningssystem i dess
olika delar.

16

Stickprov
genomförande av
handlingsplan.

Planeringsdirektör

Ja
(förvaltningsplan
för
dokumenthantering)

Reservrutiner inför
införande, utbyte och
uppgraderingar av kritisk
IT-försörjning.

Säkerställa
verksamheternas
reservrutiner vid avbrott i
IT-försörjningen.

9

Helårsrapportering

Samtliga direktörer

Ja

9

Stickprov

Ekonomidirektör

4 Ekonomi
Efterlevnad av
Attestreglemente

Säkerställa att
attestreglemente efterlevs.

Stickprovskontroll för
samtliga centrum är gjorda
med hänsyn till att rätt
attestanter är upplagda i eFact
samt att det föreligger
skriftliga beställningar i
enlighet med rutin.
Nej - inte fullt ut. Även om
det föreligger vissa brister
särskilt vid avslut av personer
och kostnadsställen bedöms
den interna kontrollen
tillfredställande utifrån att det
finns kompenserande

kallelser. Brister i
rutiner för
återrapportering
av
delegationsbeslut
för vissa
delegater.

kontroller, som exempelvis
att det för varje transaktion
ska vara två attestanter, ett
fåtal personer kan lägga upp
nya leverantörer samt
månadsvis resultatuppföljning
med analys av kostnad mot
budget.

Efterlevnad av
ekonomistyrningsprinciper

Säkerställa efterlevnaden av 9
styrdokumentet

Stickprov protokoll

Ekonomidirektör

Ja, Stickprovskontroller
gjorda främst utifrån
hantering av befarade
underskott.

Rättvisande bild av
ekonomiska transaktioner

Säkerställa rutin.

Stickprov

Ekonomidirektör

Ja, Kontroll av
administratörsrättigheter i
eBuilder.

9

Ja, Kontroll av fakturor i
verifikationsserie 23
(utländska fakturor)
Ja, Stickprovskontroll av
representation i allmänhet
och moms i samband med
representation i synnerhet.

Redovisning av
specialdestinerade
statsbidrag

Redovisning av
specialdestinerade
statsbidrag

9

Stickprov

Ekonomidirektör

Ja, Stickprovskontrollerna är
genomförda på de största
bidragen. Redovisningen av
bidragen stämmer med hur
överenskommelserna är
skrivna. De visar att
periodiseringen i flera fall är
gjord enligt
kostnadmatchningsprincipen,
det är okey så länge det sker
en sluavräkning för året för
hela bidraget.

7
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§334

Interkontrollplan för regionstyrelsen
2018 (17RK1249)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att komplettera förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2018
enligt ovanstående inför beslut i regionstyrelsen den 19 december 2017.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region
Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för regionstyrelsens
ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2017 har regiondirektörens
ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett förslag till regionstyrelsens
internkontrollplan 2018.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens anvisningar
upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive ansvarsområden senast i
december månad inför det år som internkontrollplanerna ska börja gälla.
Yrkande
Suzanne Frank (m) yrkar på tillägg i förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen
2018 under rubriken verksamhetsutveckling:
Process

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Uppföljning av fullmäktiges
fattade beslut, bifallna
motioner och
budgetuppdrag

Säkerställa att rutiner finns
för att fattade beslut
genomförs och efterlevs i
verksamheten.

Genomgång av rutiner och
vid behov framtagande av
nya rutiner.

I den efterföljande diskussionen kommer arbetsutskottet överens om följande tillägg,
utifrån Suzanne Franks yrkande:
Process

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Verkställande av politiskt

Säkerställa att rutiner finns
för att verkställa,

Stickprov på fullmäktiges,
styrelsens och dess utskotts

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

fattade beslut.

kommunicera och följa upp beslut.
politiskt fattade beslut.

Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M), Yngve Filipsson (L), Michael Öberg
(MP), regiondirektören Martin Myrskog, kommunikationsdirektören Maria Granath och
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrolplan för regionstyrelsen 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1249
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-29

Regionstyrelsen

Interkontrollplan för regionstyrelsen 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att fastställa internkontrolplan för regionstyrelsen 2018.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region
Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för regionstyrelsens
ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2017 har
regiondirektörens ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett
förslag till regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens
anvisningar upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive
ansvarsområden senast i december månad inför det år som internkontrollplanerna
ska börja gälla.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2018
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1 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018
Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment

Riskbedömning

(Utifrån risk/svarar på
risk)

Kontrollmetod

Kontrollansvarig

(omfattning och
frekvens)

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet
uppfyllt,
Ja/Nej)

1 Invånare
Vårdval Kronoberg

Säkerställa
möjligheterna att
genomföra fördjupade
granskningar i enlighet
med regionstyrelsens
beslut samt gällande
lagar och föreskrifter

Uppföljning och insyn
Kontroll och
av verksamhet som
uppföljning i enlighet
utförs av privata utförare med program.

9

Stickprov på
genomförda
granskningar

Chef vårdvalsenheten

12

Uppföljning av tre
avtal

Kanslidirektör

2 Medarbetare
Rekryteringsprognos

Säkerställa att rutiner för
arbetet med
Rekryteringsprognos
följer enligt plan.

9

Urvalskontroll av att
aktiviteter i
planen/prognosen
följs.

Personaldirektör

Bisyssla

Säkerställa att rutin för
kontroll av bisyssla.

9

Årlig
sammanställning av
anmälda bisysslor

Personaldirektör

Lön och arvoden

Säkerställa att rutiner vid
kontroll inför utbetalning

12

Urvalskontroll.

Personaldirektör och
Kanslidirektör

Avvikelse
(Fylls i vid Nej
i Resultat
uppföljning)

av lön och arvoden
efterlevs.

3 Verksamhetsutveckling
Efterlevnad av
reglementen och
delegationsordningar

Säkerställa att
reglementen och
delegationsordningar
efterlevs.

12

Stickprov ärenden till
styrelsen och
nämnderna.

Kanslidirektör

Verkställande av politiskt
fattade beslut

Säkerställa att rutiner
finns för verkställande,
kommunikation och
uppföljning av politisk
fattade beslut

12

Stickprov ärenden i
fullmäktige, styrelsen
och dess utskott.

Kanslidirektör

Efterlevnad LOU, LUF,
LOL och LOF, samt att
upphandlingsprocessen
efterlevs.

Säkerställa att
upphandlingar
genomförs enligt
gällande lagar.

12

Stickprov
Upphandlingschef
upphandlingsärenden.

Dokumenthantering inom
Region Kronoberg

Säkerställa att
dokumenthanteringen
följer
Klassificeringsstrukturen.

16

Stickprov ärenden
och intranätet.

Kanslidirektör

Reservrutiner inför
införande, utbyte och
uppgraderingar av kritisk
IT-försörjning.

Säkerställa
verksamheternas
reservrutiner vid avbrott i
IT-försörjningen.

9

Helårsrapportering

Samtliga direktörer

Efterlevnad av
Attestreglemente

Säkerställa att
attestreglemente efterlevs.

9

Stickprov

Ekonomidirektör

Efterlevnad av
ekonomistyrningsprinciper

Säkerställa efterlevnaden
av styrdokumentet

9

Stickprov protokoll

Ekonomidirektör

4 Ekonomi

Rättvisande bild av
ekonomiska transaktioner

Säkerställa rutin.

9

Stickprov

Ekonomidirektör

8

Protokollsutdrag
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§335

Plan för Klassificeringsstruktur inom
Region Kronoberg (17RK1657)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna Plan för Klassificeringsstuktur inom Region Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är Arkivmyndighet inom Region Kronoberg och ansvarar för att
styrelser och nämnder följer arkivlagen och regler om dokumenthantering.
I regionstyrelsens verksamhetsplan anges som mål inom invånarperspektivet att Region
Kronoberg ska ha en modern förvaltning med service, öppenhet och effektivitet i fokus.
Detta innebär bland annat att rätt person ska kunna komma åt rätt information vid rätt
tillfälle. För att uppnå det behöver all information som myndigheten hanterar vara
klassificerad och försedd med rätt attribut för återsökning och behörighet.
Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens processer och
används som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att uppnå öppenhet och
effektivitet i ärendehanteringen. Klassificeringsstrukturen är en del av Region
Kronobergs ledningssystem och anger basen för de processer som finns inom Region
Kronoberg.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Plan för Klassificeringsstuktur inom Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Plan för Klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg.
 Beslutsunderlag - Plan för klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg, version
1.0.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1657
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-02

Regionstyrelsen

Plan för Klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna Plan för Klassificeringsstuktur inom Region Kronoberg.

Sammanfattning
Regionstyrelsen är Arkivmyndighet inom Region Kronoberg och ansvarar för att
styrelser och nämnder följer arkivlagen och regler om dokumenthantering.
I regionstyrelsens verksamhetsplan anges som mål inom invånarperspektivet att
Region Kronoberg ska ha en modern förvaltning med service, öppenhet och
effektivitet i fokus. Detta innebär bland annat att rätt person ska kunna komma åt
rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt attribut för
återsökning och behörighet.
Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens
processer och används som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att uppnå
öppenhet och effektivitet i ärendehanteringen. Klassificeringsstrukturen är en del
av Region Kronobergs ledningssystem och anger basen för de processer som finns
inom Region Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Plan för klassificeringsstruktur för Region Kronoberg
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Datum: 2017-11-06
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Handläggare: Jenny Wallin,

Beslutsunderlag - Plan för klassificeringsstruktur
inomRegion Kronoberg, version 1.0
Bakgrund
Regionstyrelsen är Arkivmyndighet inom Region Kronoberg och ansvarar för att
styrelser och nämnder följer arkivlagen och regler om dokumenthantering.
I regionstyrelsens verksamhetsplan anges som mål inom invånarperspektivet att
Region Kronoberg ska ha en modern förvaltning med service, öppenhet och
effektivitet i fokus. Detta innebär bland annat att rätt person ska kunna komma åt
rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt attribut för
återsökning och behörighet.
Klassificeringsstrukturen anger basen för de processer som finns inom Region
Kronoberg.
Vid skapandet av Plan för klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg har strukturen
som framtagits av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, vars huvudmän är
Sveriges Kommuner och Landsting samt Riksarkivet, använts. Strukturen har
använts som stöd men med lokala avvikelser för att representera Region
Kronobergs verksamheter.
Verksamheterna har tillsammans med projektgruppen för klassificering tagit fram
strukturen i samförstånd. Delaktighet och förankring har varit en viktig del i
arbetet med den nya klassificeringsstrukturen.
Vad är klassificering?
Klassificering är ett sätt att skapa struktur och sammanhang för att lättare kunna
förstå hur olika saker hänger samman och vilka beröringspunkter de har.
Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende, det vill säga den har inte
någon koppling till en myndighetens politik- eller tjänstemannaorganisation.
Strukturen visar vilka verksamhetsområden och processer som hanteras inom
verksamheterna, det verksamhet/myndighet arbetar med, och inte vilket organ
som gör det. Det senare får tydliggöras genom organisationsbeskrivningar.
Klassificeringsstrukturen ska gälla för både dokument- och ärendehantering i
Platina. Klassificeringsstrukturen är uppbyggd på de processgrupper och processer
som finns inom respektive verksamhetsområde.
Klassificeringsstrukturen för Region Kronoberg
Riksarkivets författningssamling 2008:4 och Riksarkivets regelkommentarer från
2009 talar om tre typer av verksamheter:
– styrande verksamheter
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– stödjande verksamheter
– kärnverksamheter
I klassificeringsschemat benämns detta för verksamhetstyper (VT). Strukturen är
uppbyggd hierarkiskt, d.v.s. uppifrån och ned. Varje verksamhetstyp innehåller
flera verksamhetsområden (VO) och under varje verksamhetsområde finns
processgrupper (PG).
Återkommande noder
Nivå 0, Leda, styra och organisera är tänkt för de styrdokument som är kopplade till
denna process. Process nivå 25, Hantera övriga frågor är tänkt att användas för
diariet, detta för att fånga upp de processer som inte finns beskrivna men som
passar in inom processgruppen. Process nivå 25 kommer inte att finnas för
dokumenthanteringen, detta för att inte man ska ”slaska” rutiner eller riktlinjer
utan dessa ska vara kopplade till en viss process.
Ny klassificeringsstruktur Region Kronoberg
VT - Verksamhetstyp
VO - Verksamhetsområde
Ny klassificeringsstruktur för Region Kronoberg, version 1.0. Dnr
17RK1657
VT
1

2

VO
Ledningsverksamhet

1.0

Leda, styra och organisera

1.1

Politiskt ledningsarbete

1.2

Leda, styra och följa upp verksamhet

1.3

Demokrati och myndighetsdialog

1.4

Samverka

1.25

Hantera övriga frågor

Stödjande verksamhet

2.0

Leda, styra och organisera

2.1

Allmänna handlingar, register och arkiv

2.2

Ekonomi

2.3

Fastigheter
2
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3

4

5

2.4

HR

2.5

Inköp och upphandling

2.6

Informationsteknik (IT)

2.7

Kommunikation och marknadsföring

2.8

Kundservice och verksamhetsstöd

2.9

Kundval

2.10

Lokalvård och hygienstäd

2.11

Mat och måltider

2.12

Miljö och hållbarhet

2.13

Säkerhet

2.14

Transport och fordon

2.25

Hantera övriga frågor

Hälsa, vård och tandvård

3.0

Leda, styra och organisera

3.1

Gemensam verksamhet

3.2

Primärvård

3.3

Specialiserad somatisk vård

3.4

Specialiserad psykiatrisk vård

3.5

Tandvård

3.25

Hantera övriga frågor

Trafik

4.0

Leda, styra och organisera

4.1

Hantera trafikuppdrag

4.25

Hantera övriga frågor

Regional utveckling
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6

7

8

9

5.0

Leda, styra och organisera

5.1

Utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik

5.2

Regionalt tillväxtarbete

5.25

Hantera övriga frågor

Kultur

6.0

Leda, styra och organisera

6.1

Regional kulturverksamhet

6.25

Hantera övriga frågor

Folkhälsa och social utveckling

7.0

Leda, styra och organisera

7.1

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

7.2

Regionalt folkhälsoarbete

7.3

Regionala stödstrukturer

7.25

Hantera övriga frågor

Forskning och utveckling

8.0

Leda, styra och organisera

8.1

Hantera forskning

8.2

Hantera forskningsetisktråd

8.3

Hantera forskningsmedel

8.4

Forsknings- och utvecklingssamverkan

8.5

Kompetensstöd

8.6

Stödja utvecklingsarbete

8.7

Redaktionsråd

8.25

Hantera övriga frågor

Utbildning
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9.0

Leda, styra och organisera

9.1

Bedriva yrkeshögskola

9.2

Bedriva folkhögskola

9.3

Bedriva gymnasium

9.4

Hantera kompetensutveckling

9.5

Hantera utbildningssamverkan

9.25

Hantera övriga frågor
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§336

Avsiktsförklaring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län (17RK281)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län,
att överlämna avsiktsförklaringen till länets kommunstyrelser för eget ställningstagande
samt
att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande
föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende avsiktsförklaringen och
eventuellt revidera densamma om dialogen skulle föranleda det.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för Kronobergs
län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och mobilt internet ska vara god över
hela länets yta och huvuddelen av de mobila tjänster som används ska inte hindras av
geografiska tekniska begränsningar. Syftet med Bredbandsstrategin är att ge direktiv,
stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga det
beslutade bredbandsmålet.
I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och regionstyrelsens presidium
överens om att Region Kronoberg ska ta fram en modell för bredbandsutbyggnad i
Kronobergs län. Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 Budget för Region Kronoberg
där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs län. Avsiktsförklaringen anger Region
Kronobergs roll och kommunernas roll i samverkan. Kommuner i Kronobergs län kan
om de så önskar ansluta sig till denna avsiktsförklaring och genom detta aktivt delta i
dialogen avseende områden som är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad samt i
dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Förslag till avsiktsförklaring är beredd i samverkan med företrädare för länets
kommuner och kommer att tillsändas länets kommunstyrelser för ställningstagande.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande
föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende avsiktsförklaringen och
eventuellt revidera densamma om dialogen skulle föranleda det.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Daniel Liffner (V), Robert Olesen
(S), Roland Gustbée (M), regiondirektören Martin Myrskog och kanslidirektören Ulrika
Joelsson Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande
och beslutar i övrigt enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avsiktsförklaring för bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
 Avsiktsförklaring - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK281
Handläggare: Lena Carlborg, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-12-12

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring - Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
Att överlämna avsiktsförklaringen till länets kommunstyrelser för eget
ställningstagande.
Att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice
ordförande föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende
avsiktsförklaringen och eventuellt revidera densamma om dialogen skulle föranleda
det.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och huvuddelen av de mobila
tjänster som används ska inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Syftet
med Bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och
långsiktiga arbetet med att förverkliga det beslutade bredbandsmålet.
I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och regionstyrelsens
presidium överens om att Region Kronoberg ska ta fram en modell för
bredbandsutbyggnad i Kronobergs län. Regionfullmäktige fastställde i juni 2017
Budget för Region Kronoberg där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs län. Avsiktsförklaringen anger
Region Kronobergs roll och kommunernas roll i samverkan. Kommuner i
Kronobergs län kan om de så önskar ansluta sig till denna avsiktsförklaring och
genom detta aktivt delta i dialogen avseende områden som är särskilt intressanta
för kommersiell utbyggnad samt i dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Förslag till avsiktsförklaring är beredd i samverkan med företrädare för länets
kommuner och kommer att tillsändas länets kommunstyrelser för
ställningstagande.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK281
Handläggare: Lena Carlborg, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-12-12

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till avsiktsförklaring – Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i
Region Kronoberg
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2017-09-25
Regional Utveckling
Hållbar Tillväxt
Lena Carlborg

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

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

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

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

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

6 Parter
-

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

7 Signaturer
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Datum
…………………………………….

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

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande
Per Ribacke
Alvesta kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Monica Widnemark
Lessebo kommun

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Gunnarsson
Ljungby kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Germundsson
Markaryds kommun

Datum

Datum

…………………………………….

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

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

Datum

Datum

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje
Växjö kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Eva Ballovare
Älmhults kommun
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§337

Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplanen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en handlingsplan
för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också har
presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer handlingsplan för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget framgår att
Region Kronoberg föreslås att ej gå in i nytt samarbetsavtal med Tlokwe City Council,
avsluta sitt medlemskap i AER (Association of European Regions), samt tillskriva länets
kommuner angående engagemang i Euroregion Baltic och Södra Östersjöprogrammet.
Yrkanden
Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Daniel Liffner (V), Ynge Filipsson (L), Robert Olesen (S)
och kommunikationsdirektören Maria Granath.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplanen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
 Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
 Översyn av befintliga internationella samarbeten.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK287
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-08

Regionstyrelsen

Region Kronobergs internationella samarbeten inriktning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en
handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också
har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget
framgår sammanfattningsvis att:


att Region Kronoberg ej går in i nytt samarbetsavtal med Sydafrika efter
den 31 juli 2018



att Region Kronoberg avslutar sitt medlemskap i AER (Association of
European Regions) per den 31 december 2017



att Region Kronoberg initierar dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem bättre i ERB:s samarbete

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK287
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-08

Bilaga:

Översyn Region Kronobergs internationella samarbete
Region Kronobergs internationella samarbete - inriktning
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Datum: 2017-11-23
Identifierare: 16RK287-10
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Handlingsplan för Region Kronobergs
internationella samarbeten
Ärendet
Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en
handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också
har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer inriktning för hur Region Kronoberg går
vidare inom ramen för det internationella samarbetet i enlighet med upprättad
handling. Av underlaget framgår att Region Kronoberg föreslås:




att Region Kronoberg ej går in i nytt samarbetsavtal med Sydafrika efter
den 31 juli 2018
att Region Kronoberg avslutar sitt medlemskap i AER (Association of
European Regions) per den 31 december 2017
att Region Kronoberg initierar dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem i ERB:s samarbete

Sammanfattning av Region Kronobergs internationella samarbeten
Region Kronoberg har idag samarbete med följande parter:









Småland-Blekinge-Halland South Sweden - regionens förlängda arm i
Bryssel.
Euroregion Baltic, ERB, - samarbetsnätverk.
EU-program – ett finansieringsverktyg.
Assembly of European Regions, AER – samarbetsnätverk.
Energy Cities – samarbetsnätverk.
Tlokwe City Council, Sydafrika – ett kommunalt partnerskap.
Smålands Shanghaikontor, Kina - regionens förlängda arm i Kina.
Suzhou, Kina – ett vänortssamarbete.

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

Småland-Blekinge-Halland South Sweden uppfyller de kriterier för samarbeten
som Region Kronobergs internationella strategi anger. Småland-Blekinge-Halland
South Sweden är Region Kronobergs förlängda arm i Bryssel med kontor på plats
som samordnar samarbetet.
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Förslaget är att samarbetet fortsätts och utvärdering görs år 2018 innan nuvarande
samarbetsavtal löper ut 2018-12-31.
Euroregion Baltic (ERB)

ERB uppfyller de flesta kriterier för samarbeten som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Liksom Småland-Blekinge-Halland South Sweden har
ERB ett kontor som samordnar samarbetet. Samarbetet är väl förankrat politiskt
och har varit en dokumenterad framgång i Östersjöregionen framförallt med sin
påverkan på att etablera och genomföra Södra Östersjöprogrammet.
Förslaget är att samarbetet fortsätts. Under hösten 2017 och våren 2018 tar Region
Kronoberg aktiv del i en kommande intressentdialog med syfte att revidera vision
för ERB:s samarbete. Det ger Region Kronoberg en möjlighet att konkretisera
målet för sitt deltagande. Dialog med kommunerna i Kronobergs län ska också
utgöras för att stärka deras deltagande i samarbetet.
EU-program (finansieringsverktyg)

EU-program är egentligen inte ett riktig internationellt samarbete utan ett
finansieringsverktyg kopplat till EU:s sammanhållningspolitik vilket ska leda till
lokal och regional utveckling. Region Kronoberg deltar i två transnationella
program, Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet samt i ett
gränsöverskridande program, Södra Östersjöprogrammet.
Förslaget är att EU-program betraktas som en horisontell åtgärd till stöd för
internationaliseringsarbete, inte som ett internationellt samarbete i sig. Stöd
erbjuds till olika aktörer i Kronobergs län samt till olika delar av Region
Kronobergs verksamhet som vill söka extern finansiering till
verksamhetsutveckling och lärande.
Assembly of European Regions (AER)

Samarbete inom Assembly of European Regions (AER) är samverkan som till viss
grad uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs internationella
strategi anger. Trots att AER ger breda möjligheter till interregional samverkan och
kunskapsutbyte och potentiella kopplingar till ordinarie verksamhetsplan finns, har
Region Kronoberg inte varit framgångsrik i att effektivt utnyttja samarbetet.
Internt i organisationen saknas en struktur eller systematik gällande
kommunikation och spridning utifrån nätverket vilket begränsar nyttjande av
inhämtad kunskap samt ger liten effekt i omvärldsbevakning och påverkansarbete.
En annan faktor är att frågor som diskuteras inom AER tillhör ofta EU:s agenda
och därför hanteras det framförallt inom Brysselkontoret men också andra
europeiska nätverk som Region Kronoberg deltar i.
Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur samarbetet. Samverkan inom AER
uppfyller Region Kronobergs internationella strategis kriterier bara till viss grad
och överlappar till stor del det arbete som hanteras av Brysselkontoret.
Energy Cities

Energy Cities har en tydlig tematisk profil och är Region Kronobergs senaste
internationella samarbete. Idag uppfyller samverkan till viss grad de kriterier som
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Region Kronobergs internationella strategi anger. Den tydligaste orsaken till detta
är att samarbetet samlar ihop kommuner, kommunförbund och andra lokala
plattformar. Därför fokuserar gemensamt arbete inom Energy Cities på initiativ
och projekt som påverkar kommunal energipraxis. Region Kronoberg har ingen
definierad uppgift för att stödja kommunerna i att söka samverkansmöjligheter
inom Energy Cities.
Förslaget är att samarbetet fortsätter. Region Kronoberg ska stärka samarbetets
koppling till verksamheten så det bättre uppfyller de kriterier som Region
Kronobergs internationella strategi anger.
Tlokwe City Council, Sydafrika

Samarbetet med Tlokwe City Council initierades 2006 genomförs tillsammans med
Växjö kommun inom ramen för Internationellt Centrum för Lokal Demokratis
kommunalt partnerskap. Samarbetet uppfyller kriterierna som Region Kronobergs
internationella strategi anger men efter beredning av ärendet vid överläggning med
partiernas gruppledare överenskom gruppledarna att samarbetet ska avslutas juli
2018.
Förslaget är att Region Kronoberg inte tecknar nytt samarbetsavtal med Tlokwe
City Council när det innevarande samarbetsavtalet går ut i juni 2018. Beslutet ska
meddelas den politiska styrgruppen senast 3 månader innan kommande styrgrupp.
Smålands Shanghaikontor, Kina

Smålands Shanghaikontor uppfyller de kriterier för samarbeten som Region
Kronobergs internationella strategi anger. Samarbetet är Region Kronobergs
förlängda arm i Kina med kontoret på plats som erbjuder en både praktiskt och
verksamhetsmässigt lämplig miljö. Samverkan startades 2012 genom det EUfinansierade projektet ”Top Level” med tre medverkande parter: Regionförbundet
Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet.
Förslaget är att samarbetet kring Smålands Shanghaikontor fortsätts. Det är på
grund av att kriterierna för internationellt samarbete uppfylls väl. Dessutom har
Oxford Research nyss utgjort utvärdering och rekommenderat att Smålands
Shanghaikontor permanenteras så att verksamheten kan drivas på ett
processorienterat sätt med långsiktiga målsättningar.
Suzhou, Kina

Samverkan med Suzhou är ett övergripande och politiskt samarbete som idag i
liten grad uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Det är egentligen ett vänortssamarbete där städerna
är politiska och strategiska samarbetspartners. Samarbetet speglar ett stort intresse
för Kinafrågor. För att ta till vara möjligheterna på den kinesiska marknaden och i
mötet med Kina på hemmaplan har Region Kronoberg fokuserat sina insatser
framförallt på Shanghaikontoret. I samarbetet med Suzhou ligger fokusen på
politiska kontakter.
Förslaget är att den politiska delen av vänortsrelationen hanteras av Region
Kronoberg men används praktiskt av Smålands Shanghaikontor som prioriterade
nätverk. Även om Region Kronobergs internationella strategis kriterier uppfylls
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bara i liten grad, så har samverkan strategisk karaktär med stor praktisk och
politisk betydelse för arbetet som genomförs av Smålands Shanghaikontor.
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Inledning
Region Kronoberg har nyligen tagit fram en strategi för internationella samarbeten och
som en följd av det har avdelningen verksamhetsstöd fått ett uppdrag att undersöka hur
organisationens
befintliga
samarbeten
uppfyller
kriterierna
i
strategin.
I dokumentet beskrivs varje enskilt samarbete och hur de idag uppfyller kriterierna för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Översynen innehåller
också en tjänstemannabedömning av hur kriterierna skulle kunna uppfyllas på ett bättre
sätt eller så rekommenderas ett utträde.
Regionens internationella samarbeten
Här är en kort sammanfattning av Region Kronobergs internationella samarbeten.









Småland-Blekinge-Halland South Sweden - regionens förlängda arm i Bryssel.
Euroregion Baltic, ERB, - samarbetsnätverk.
EU-program – ett finansieringsverktyg.
Assembly of European Regions, AER – samarbetsnätverk.
Energy Cities – samarbetsnätverk.
Tlokwe City Council, Sydafrika – ett kommunalt partnerskap.
Smålands Shanghaikontor, Kina - regionens förlängda arm i Kina.
Suzhou, Kina – ett vänortssamarbete.

Metod
Arbetet med översynen har utgått från Region Kronobergs interna dokument och källor
som finns tillgängliga på olika webbplatser. För att fördjupa analysen har intervjuer med
ansvariga tjänstepersoner genomförts. De som intervjuades var: Johanna Bergström om
Energy Cities, Agata Kosno Uhlhorn om Bryssel-och Shanghaikontoret, Hanna Lundig
om AER, Sara Nilsson om ERB och Sydafrika och Therese Magnusson om ERB, EUprogram och Suzhou.
Slutsats
Tjänstemannabedömningen är att Region Kronoberg ska träda ur två samarbeten, AER
och Energy Cities och att samarbeten inom ERB och partnerskapet i Sydafrika utvärderas
innan beslut tas att fortsätta. Vidare rekommenderas att samarbetet med Suzhou hanteras
som ett prioriterat nätverk av Smålands Shanghaikontor.
Övergripande rekommendationer för att effektivisera övriga samarbeten.
 Samarbetena behöver tajtare interna kopplingar inom organisationen.
 Förankring för internationellt samarbete bör förstärkas av ledningen. Ansvar för
genomförandet bör ligga hos hela organisationen.
 Region Kronoberg bör ta initiativ för att återuppliva nätverket för internationellt
arbete i Kronoberg.
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Tabellen nedan visar hur regionens samarbeten idag uppfyller de kriterier som Region
Kronobergs internationella strategi anger. Den visar också hur de följer de prioriteringar
som strategin rekommenderar; internationell benchmarking och lärande, extern
finansiering och påverkansarbete.
grönt: kriteriet/prioritering uppfylls
gult: kriteriet/prioritering uppfylls till viss grad
rött: kriteriet/prioritering uppfylls inte
syfte med
tematisk
anknytning

mål för
deltagande

koppling
till
verksamhet

personella
och
ekonomiska
resurser

intressentanalys

bestämd
tidsperiod

spridning av
resultat

benchmarking,
lärande

extern
finansiering

påverkansarbete

Bryssel

ERB

EU
program
AER

Energy
Cities
Tlokwe

Shanghai
-kontor
Suzhou

Tabellen nedan visar kostnadsfördelning mellan Region Kronobergs internationella
samarbeten enligt uppskattning som presenteras i dokumentet.
Internationella samarbeten - kostnader
Suzhou Sydafrika
3%
5%

Brysselkontor
29%

Smålands
Shanghaikontor
34%
AER
7%
Energy Cities
4%

EU-program
9%

ERB
9%
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Småland-Blekinge-Halland South Sweden (Brysselkontoret)
Småland-Blekinge-Halland South Sweden uppfyller de kriterier för samarbeten som Region
Kronobergs internationella strategi anger. Småland-Blekinge-Halland South Sweden är
Region Kronobergs förlängda arm i Bryssel med kontor på plats som samordnar samarbetet.
Kontoret erbjuder större samverkansmöjligheter och personalen på Region Kronoberg har
arbetat aktivt för att åtgärda utmaningar med att förvalta dessa möjligheter på bästa sätt. Ett
exempel på god praxis som har genomförts är Länsspecifika dokument som Region
Kronoberg utarbetar varje år för att skapa mer tydlighet i sitt deltagande i samarbetet.
Dokumenten behöver vidareutvecklas för att underlätta måluppfyllelse.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
väl uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 770 000 kronor. Det täcker 550 000 i medlemsavgift, 140 000
i arbete, 30 000 i resor och 50 000 i arvode. Uppskattningen inkluderar inte tid som andra
tjänstepersoner lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 770 tkr.

Förslaget är att samarbetet fortsätts och utvärdering görs år 2018 innan nuvarande
samarbetsavtal löper ut 2018-12-31.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Småland-Blekinge-Halland South Sweden är ett samarbete mellan regioner, regionförbund,
landsting och lärosäten. Syftet med samarbetet är att verka för en hållbar utveckling och
tillväxt i regionen Småland-Blekinge-Halland. Samarbetets övergripande mål är att främja
medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska unionen liksom
samverkan mellan parterna. Brysselkontoret stödjer medlemmarna för att stimulera
framgångsrikt nyttjande av EU:s olika program och möjligheter att skapa synergier mellan de
olika programmen på lokal och regional nivå.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Brysselkontoret är regionens representationskontor i Bryssel med ett uttalat uppdrag att
samla in och bearbeta information som rör EU. Kontoret verkar också för stöd som kan
påverka förutsättningar att nå en hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Med en tydlig och
stark närvaro i Bryssel vill regionen öka sin konkurrenskraft på en internationell arena. De
möjligheter Region Kronoberg erbjudas inkluderar löpande bevakning och påverkan kring
EU:s finansieringsformer, programmens innehåll och utformning. Dessutom hjälper
Brysselkontoret arrangera specifika event, till exempel tematiska studiebesök till Europeiska
unionens institutioner. Brysselkontoret kan också användas som mötesplats i samband med
deltagande på konferenser och inbokade möten med EU-representanter. Under 2016 och
2017 har ingen aktivitet i form av ovanstående skett från Region Kronobergs sida utöver
styr- och chefsgruppens deltagande på den årliga konferensen i Bryssel.

Mål för Region
Kronobergs deltagande
finns formulerat.

För att skapa tydlighet i sitt deltagande i samarbetet lägger Region Kronoberg Länsspecifika
dokument fram inför varje nytt verksamhetsår. Dokumenten definierar vilka områden som
prioriteras, vem i hemmaorganisationen som har ansvar för att driva detta arbete samt vilket
stöd man önskar från Brysselkontoret. Kronobergs Länsspecifika dokument utformas med
tydlig koppling till existerande styrdokument, budget och verksamhetsplaner. Under
verksamhetsåret 2017 prioriteras följande områden: cirkulär ekonomi, digitalisering och
hälsa. Under år 2016 togs endast enstaka initiativ med koppling till samarbetet utifrån det
som pekades ut i det länsspecifika dokumentet 2016.

Koppling till ordinarie
verksamhetsplan
tydliggörs genom
länsspecifika dokument.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Inom SmålandBlekinge-Halland South Swedens samarbete har Region Kronoberg deltagit i och tagit
initiativ till ett antal projekt, inspel och events som följer alla tre prioriteringarna.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Möjligheter finns men
utnyttjas inte fullt ut.

Svag måluppfyllelse.
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Ett konkret exempel på hur Region Kronobergs har arbetat strategiskt med SmålandBlekinge-Halland South Sweden är arbetet kopplat till den Regionala Innovationsstrategin
(RIS). Under 2013 genomfördes en studiebesöksresa till Bryssel där syftet var att träffa
regioner som lyfts fram som goda exempel vad gäller regionalt innovationsarbete för dra
lärdom av deras erfarenheter inför vår process.

Internationell
benchmarking och
lärande sker.

Region Kronoberg har varit med och tagit initiativ till tre projekt. Inom ramen för
samarbetet har också olika typer av positionspapper tagits fram, exempelvis: Halvtidsöversyn
EU2020 och Inspel till Horisont 2020.

Extern finansiering söks
och påverkansarbete
genomförs.

Region Kronoberg betalar en årlig medlemsavgift på 550 000 kronor. Summan inkluderas i
Småland-Blekinge-Halland South Swedens årliga budget som täcker personalkostnader,
lokalkostnader, hyra samt övriga kostnader som relaterar till kontoret i Bryssel. Konkreta
aktiviteter så som resor, studiebesök, seminariedeltagande och projektrelaterade
mötesomkostnader finansieras inom ramen för medlemsorganisationernas ordinarie budget.
Region Kronoberg avsätter också tid i samarbetet (tre personer deltar i styrgruppen, en
person i chefsgruppen och en person deltar i kontaktpersonsgruppen med ungefär 20 % av
sin tjänst). Övriga samordnare, till exempel på avdelningen hållbar tillväxt har lagt tid i form
av omvärldsbevakning och möten kopplade till Småland-Blekinge samarbetet och EUrelaterade frågor.

Personella och
ekonomiska resurser har
avsatts för arbetet.

Det operativa arbetet med Brysselkontoret startade för Regionförbundet södra Småland
2010 då avtal med övriga medlemsorganisationer började gälla. 2014 anslöt Landstinget
Kronoberg. När dessa två organisationer slogs samman 2015 skrevs ett nytt avtal under. 1
januari 2017 anslöt Region Halland till samverkan.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Småland-Blekinge-Halland South Swedens samarbete innebär ett tydligt och självklart
medlemskap som tar hänsyn till geografi och gemensamma ambitioner. Det är ett verktyg
som skapar både direkta projektrelaterade möjligheter och möjligheter av strategiskt slag för
medlemmar. Mellan medlemsorganisationerna genomförs ett kontinuerligt utbyte av
information genom styrgruppens och chefsgruppens möten för att utveckla områden där de
har gemensamma intressen.

Kontinuerlig
intressentdialog
genomförs.

Det finns ett samarbetsavtal på bestämd tid dvs. t.o.m. 2018-12-31 mellan Småland-BlekingeHalland South Swedens tio medlemsorganisationerna som sätter ramarna för samarbetet.
Syfte, mål, samarbetsformer och övergripande prioriteringar utvecklas i den 4-åriga
verksamhetsplanen. I denna fastställs att det årligen ska ta fram budget för verksamheten
samt Länsspecifika dokument som specificerar vilka områden medlemsorganisationerna
kommer att utveckla det kommande året. Uppföljning skrivs varje år av Region Kronobergs
kontaktperson. Genom regelbundna möten analyserar styrgruppen och chefsgruppen
kontinuerligt resultat av samarbetet utifrån nytta för medlemmar.

Samarbetsavtal gäller för
en bestämd fyraårsperiod
och förnyas. Uppföljning
skrivs varje år men
utvärdering har inte
gjorts.

Region Kronoberg kommunicerar regelbundet med kontorets fasta personal. Relevant
information skickas vidare inom organisationen och till kommunerna. Det kan röra sig om
projektförfrågningar, eller exempelvis information om konferenser. Spridning av resultat och
kommunikation genomförs också inom relevanta nätverk, till exempel nätverket för
internationellt arbete i Kronoberg som omfattar Region Kronoberg, kommuner i
Kronobergs län, Länsstyrelsen Kronoberg, Linnéuniversitetet och Almi Kronoberg. Man har
observerat bristande kontakt med några andra internationella samarbeten med Region
Kronobergs deltagande.

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer.
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Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Det finns viss otydlighet kring vad Region Kronoberg önskar få ut av Småland-BlekingeHalland South Swedens samarbete. Det är inget särskilt problem i det här sammanhanget,
snarare en konsekvens i samverkan där olika medlemmar måste kompromissa för att få till
en överenskommelse med gemensamma mål. Inte desto mindre är det nödvändigt att Region
Kronoberg vässar sitt mål inom samarbetet och blir bättre på att utnyttja Brysselkontoret
som ett verktyg för att verka för regionens intressen i Bryssel.

Mål för Region
Kronobergs deltagande
behöver vässas med fokus
på

Samarbetet föreslås då vara Region Kronobergs omvärldsbevakningsverktyg och
referenspunkt i EU- och regionala frågor med speciell fokus på aktiviteter som bidrar till
utveckling av länet i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 och andra styrdokument1. Dessa
aktiviteter bör underlätta att samtliga tjänstepersoner och förtroendevalda på Region
Kronoberg får relevant information kring lärandemöjligheter, deltagande i EUmedfinansierade projekt samt möjligheter att påverka EU policyer och fonder. Inom Region
Kronoberg skall omvärldsbevakning ske framförallt i samverkan med andra europeiska
nätverk som Region Kronoberg deltar i2 samt med olika delar av verksamheten. Externt
måste den kopplas till relevanta nationella plattformar och aktörer, till exempel myndigheter,
SKL och så vidare.

omvärldsbevakning och
mervärde till
genomförande av Region
Kronobergs strategier.

Information kring väsentliga benchmarking- och lärandeaktiviteter, potentiell samverkan
inom projekt och viktigt påverkansarbete bör fokusera på områdena som specificeras varje år
i Länsspecifika dokument. Länsspecifika dokument för Region Kronobergs arbete inom
Småland-Blekinge-Halland South Sweden utarbetas redan nu men behöver vidareutvecklas
för att underlätta bedömning av måluppfyllelse. Det kan göras genom mer specifikt
beskrivna aktiviteter och kommunikationsinsatser, indikatorer gällande antal initierade
projekt och så vidare. Utformning och uppföljning av länsspecifika dokument bör inte bara
genomföras i samband med relevanta delar av verksamheten utan även med likadana
processer3 inom de andra europeiska nätverk som Region Kronoberg deltar i. På det sätt kan
viktiga prioriteringar fördelas mellan olika samarbeten. Fördelningskriterier avseende
prioriterade områden kan definieras geografiskt och tematiskt.

Måluppfyllelse behöver
förbättras genom

Genom sitt deltagande i samarbetet skall Region Kronoberg väcka och öka intresse av
internationellt arbete bland olika delar av verksamheten. Mer fokuserad och samordnad
omvärldsbevakning samt strategisk vägledning gällande Region Kronobergs prioriterade
områden bör leda till meningsfull benchmarking och lärande, flera relevanta EUmedfinansierade projekt och förstärkt påverkansarbete. Resultatet blir förhoppningsvis att
olika delar av verksamheten få relevanta kunskaper och erfarenheter som gör dem mognare
för att arbeta med plattformar och finansiella instrument inom EU. Detta kan leda till att
internationellt arbete prioriteras högre inom ramen för ordinarie aktiviteter.

Mer incentiv och
kunskaper skapas för att
jobba internationellt.

mätbara länsspecifika
dokument
och ”tematisk
specialisering” mellan
olika samarbetena.

1

särskilt Regional Innovationsstrategi 2014 – 2025, Kompetensförsörjningsstrategi eller Regional Kultur Plan för
Kronobergs län 2015 – 2017.
2 ERB och EU-program som härmed föreslås fortsätta.
3 För tillfället utarbetar de andra nätverken inga dokument som pekas ut prioriterade områdena.
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Euroregion Baltic (ERB)
ERB uppfyller de flesta kriterier för samarbeten som Region Kronobergs internationella
strategi anger. Liksom Småland-Blekinge-Halland South Sweden har ERB ett kontor som
samordnar samarbetet. Samarbetet är väl förankrat politiskt och har varit en dokumenterad
framgång i Östersjöregionen framförallt med sin påverkan på att etablera och genomföra
Södra Östersjöprogrammet. Ett exempel på god praxis som har genomförts är en tvåårig
handlingsplan som ERB:s styrelse beslutar om varje år. Ett stort antal projekt har
genomförts men inte så många med Region Kronobergs deltagande.

Idag är de flesta kriterier
för internationellt
samarbete uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 240 000 kronor. Det täcker 55 000 i medlemsavgift, 105 000 i
arbete, 30 000 i resor och 50 000 i arvode. Uppskattningen inkluderar inte tid som andra
tjänstepersoner lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 240 tkr.

Förslaget är att i hösten 2017 tar Region Kronoberg aktiv del i en kommande
intressentdialog med syfte att revidera vision för ERB:s samarbete. Det ger Region
Kronoberg en möjlighet att konkretisera målet för sitt deltagande innan beslut tas om
eventuell fortsättning och medlemsavgift utbetalas för 2018.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

ERB är en politisk och geografiskt förankrad plattform för regionalt samarbete i södra
Östersjöområdet med åtta medlemsregioner från Danmark, Litauen, Polen, Ryssland och
Sverige. Organisationens övergripande syfte är att förbättra livsvillkor för invånare, främja
gränsöverskridande kontakter mellan lokala samhällen samt att främja åtgärder för hållbar
utveckling.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Arbetet utgår från ERB 2020 agenda som utgör organisationens långsiktiga vision. Där finns
två mål. Ett är att göra ERB till ett effektivt politiskt verktyg för medlemmarna och ett annat
är att samarbetet ska kunna lösa gemensamma utmaningar. Region Kronobergs företrädare,
Regionförbundet södra Småland tog del i formulering av målen för samarbetet. ERB:s
styrelse fattade beslut om agendan 2010 till följd av förankring som skedde i
medlemsorganisationerna.

Målen för samarbete
identiska för alla
medlemmar men har
förankrats internt i
Region Kronoberg.

För att kunna konkretisera och effektivisera samarbetet inför varje nytt verksamhetsår tar
ERB:s styrelse beslut om en tvåårig handlingsplan som prioriterar gemensamma utmaningar
och specificerar aktiviteter, ansvariga regioner och personer samt nödvändiga resurser.
Under verksamhetsåren 2017 och 2018 prioriteras följande områden: arbete med EU:s
vattendirektiv, hållbara transporter och energi effektivisering, innovation och
internationalisering, turismutveckling samt ungdomars inflytande och delaktighet. Beslut om
handlingsplanen fattas av ERB:s styrelse efter en process där medlemmarna för in insatser
och åtgärder som man vill prioritera. Region Kronoberg har inga särskilda kriterier för att
utforma bidrag till handlingsplanen såsom koppling till existerande styrdokument eller
verksamhetsplaner.

Det finns kopplingar till
verksamhetsplan som
revideras varje år.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Inom ERB har Region
Kronoberg deltagit i och tagit initiativ till ett antal projekt, inspel och events som följer alla
tre prioriteringarna.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom ERB innebär kontinuerligt lärande
och erfarenhetsutbyte. Detta sker bland annat igenom studiebesök som kopplas till
styrelsemöten, specifika uppgifter delegerade till tillfälliga arbetsgrupper och organisationens
koppling till andra europeiska plattformar, till exempel andra Östersjöregionala nätverk.

Internationell
benchmarking och
lärande sker.
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Under nästan 20 år av samarbetet har ungefär 100 projekt genomförts under ERB paraply
med finansiering från EU och norska fonder. Projekten gällde stöd till små och medelstora
företag och utbildningsorganisationer, ungdomsutbyte, kultur- och sportevenemang, social
integration, ekonomisk och social utveckling, miljö och förnybara energikällor samt
transportinfrastrukturer. ERB medlemmar genomför numera fem projekt och förbereder
ytterligare tio ansökningar varav fem har redan lämnats i. Region Kronoberg och dess
företrädare har inte deltagit i gemensamma projekt inom detta samarbete sedan 2010.

Extern finansiering söks.

Det tydligaste resultatet som bör framhållas i ERB-sammanhang är lobbyaktiviteterna som
ledde till bildandet av Södra Östersjöprogrammet och Kronobergs deltagande. Region
Kronoberg ligger inte på östersjökusten och inkluderades inte automatiskt i programmet.
Programmet har under 2007-2020 allokerat mer än 140 miljoner euro. Dessutom sker
resolutioner, gemensamma uttalanden och ställningstaganden mot till exempel EU 2020,
EU:s strategi för Östersjöregionen, sammanhållningspolitiken, miljöskyddet, samt
transportinfrastrukturen.

Påverkansarbete
genomförs.

Det finns en öronmärkt budget för ERB-samarbetet där medlemsavgift samt resor och logi
för tjänstepersoner och politiker ingår. Medlemsavgift täcker kostnader relaterade till
kontoret i Polen såsom personal och lokal. Region Kronoberg deltar i samarbetet på politisk
nivå genom ERB:s styrelse där Region Kronoberg representeras av en ordinarie ledamot från
majoriteten och en ersättare från oppositionen. Tjänstestödet tillhandahålls tillfälligt av
Regionförbundet i Kalmar län men har förr utfört internt och omfattat cirka 15 % av en
heltidstjänst.

Personella och
ekonomiska resurser har
satts av för arbetet.

Det operativa arbetet inom ERB startade 1998 när medlemsregioner från Danmark, Litauen,
Polen, Ryssland och Sverige undertecknade ett avtal för att etablera samverkan. Kronoberg
representerades av kommunförbundet och landstinget på den tiden, sedan av Södra Småland
Kommuner och Landsting, Regionförbundet södra Småland och Region Kronoberg i
nuläget. Beslut för att ingå samarbetet föregicks inte av en formal intressentanalys men
initierades av en stark politisk vilja för att bygga en plattform för gränsöverskridande
samarbete i Södra Östersjöregionen.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys
utan en politisk ambition
att utforma samarbete i
södra Östersjöregionen.

Samarbetet inom ERB karakteriseras av kontinuerlig stark politisk dialog som föregår alla
beslut gällande strategiska dokument, handlingsplaner och projekt. Beslut tas av ERB:s
styrelse som består av ledande politiker i medlemregionerna. Det är värt att nämna att sedan
1998 har samarbetet kontinuerligt involverat Kaliningrad län i Ryssland oavsett hur det har
gått med statliga relationer.

Kontinuerlig
intressentdialog
genomförs.

Samarbetsavtalet som undertecknades 1998 har inget avslutdatum. Region Kronoberg och
företrädaren har diskuterat förlängning av samarbetet i samband med beslut om etablering av
gemensamt sekretariat 2003, strategin för utveckling av ERB 2005, ERB 2020 agendan 2010
eller beslut om medlemsavgift vid två tillfälle 2008 och 2010. Uppföljning skrivs varje år av
ERB:s sekretariat. Återkoppling till Region Kronoberg sker till styrelsen genom ledamöterna.

Samarbete ingås inte för
en bestämd tidsperiod.
Ingen utvärdering görs
utifrån nytta för Region
Kronoberg.

ERB är erkänd av nationella myndigheter och EU för sitt arbete och politisk närvaro. ERB
har också kommunicerat aktivt med andra regioner i Sverige och EU genom olika
plattformar. Kommunikation till kommuner och andra aktörer i länet har inte varit lika aktiv.
Till viss del har spridning av resultat genomförts i samband med arbetet kring Södra
Östersjöprogrammet där olika projekt har hittat partner från Kronobergs län genom ERB.

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer i länet
och till viss del möjliggör
för deras deltagande i
tillämpliga fall.
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Hur kriterier bättre kan uppfyllas

ERB är en politisk och geografiskt förankrad plattform för regionalt samarbete där Region
Kronoberg och företrädare har deltagit i nästan 20 år. Samarbetet har utvecklat från ett
nätverk med fokus på att skapa förbindelser mellan människor till en samarbetsorganisation
erkänd av nationella myndigheter och EU. På så vis har ERB demonstrerat både flexibilitet
och värde till medlemregionerna. Region Kronobergs deltagande i samarbetet har varit
ojämnt med begränsad medverkan i projekt å ena sidan och aktiv roll i påverkansarbete å
andra sidan. Det tyder på viss otydlighet kring vad Region Kronoberg önskar få ut av
samarbetet. Precis som i andra internationella nätverk som Region Kronoberg deltar i är
detta en konsekvens av att olika medlemmar måste kompromissa för att få till en
överenskommelse på gemensamma mål. Det visar också att Region Kronoberg behöver
uppfölja regelbundet sitt deltagande i samarbetet.

ERB är ett starkt
samarbete men Region
Kronobergs deltagande
har varit ojämnt.

Precis nu öppnar ERB en intressentdialog för att revidera ERB 2020 agenda –
organisationens långsiktiga vision. Dialogen planeras avsluta i början av 2018 och beslut om
en ny samarbetsplan förmodas antas vid första styrelsemöte nästa år. Intressentdialogen
innebär att medlemmarna ska identifiera erfarenheter från tjugoårsarbetet, definiera
utmaningar i regionerna och prioritera områden som förväntas generera mest mervärde inom
tre huvudområdena som motsvarar tre specifika prioriteringar i Region Kronobergs nya
internationella strategi: internationell benchmarking och lärande, extern finansiering och
påverkansarbete.

Region Kronoberg kan
utvärdera samarbetet och
konkretisera sitt
deltagande.

Förslaget är att Region Kronoberg går in i intressentdialogen och tar aktiv roll i diskussioner
kring framtidens prioriteringar. Som intressent kan Region Kronoberg påverka vad som
genomförs inom samarbetet och vilka specifika insatser som ska prioriteras. Samverkan med
två andra svenska medlemmar det vill säga Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar
län föreslås också. Det finns gemensamma utmaningar som de tre svenska aktörerna står
inför vilket kan lägga större vikt vid eventuella ”svenska” prioriteringar. Dessutom arbetar
Kronoberg med Blekinge och Kalmar inom Småland-Blekinge-Halland South Swedens
samarbete där lyftas många frågor som ska diskuteras under intressentdialogen inom ERB.

Region Kronoberg bör
säkerställa ett tydligt och
meningsfullt deltagande.

Någon form av en kort kartläggning behövs för att utarbeta Region Kronobergs specifika
bidrag till intressentdialogen och hitta svar till frågorna: vilka områden ska prioriteras, vilka
idéer kan vidareutvecklas i internationella projekt, vilka lärandeaktiviteter kan identifieras.
Kartläggningen bör involvera relevanta delar av verksamheten och även de andra europeiska
nätverk som Region Kronoberg deltar i. På det sätt kan viktiga prioriteringar fördelas mellan
olika samarbetena och synergier skapas. Vid eventuellt beslut att fortsätta samarbetet kan
goda exempel inom intressentdialogen tjäna som grundval för särskilda kriterier för att
utforma bidrag till ERB:s handlingsplaner i framtiden.

Kartläggning föreslås som
ett verktyg i
intressentdialogen.
Processen kan upprepas i
framtiden för att bidra
till ERB:s
handlingsplan.

Deltagandet i intressentdialogen innebär att Region Kronoberg behöver satsa mer på interna
resurser och tillsätta en person som skulle samordna processen. Tjänstestöd behöver
tillhandahållas av Region Kronoberg för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Tjänstestöd behöver
tillhandahållas av Region
Kronoberg.
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EU-program (finansieringsverktyg)
EU-program är egentligen inte ett riktig internationellt samarbete utan ett
finansieringsverktyg kopplat till EU:s sammanhållningspolitik vilket ska leda till lokal
och regional utveckling. Region Kronoberg deltar i två transnationella program,
Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet samt i ett gränsöverskridande program,
Södra Östersjöprogrammet. Dessa program även kallas för Interregprogram. Aktörer i
Kronobergs län har deltagit i Interregprogram i varierande omfattning. Flesta projekt har
genomförts inom Södra Östersjöprogrammet medan ingen ansökan har lämnats in till
Nordsjöprogrammet.

EU-program är ett
finansieringsverktyg
kopplat till EU:s
sammanhållningspolitik.

Årliga kostnader uppskattas till 240 000 kronor. Det täcker 175 000 i arbete, 15 000 i
resor och 50 000 i arvode. Uppskattningen inkluderar inte tid som andra tjänstepersoner
lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 240 tkr.

Förslaget är att EU-program betraktas som en horisontell åtgärd till stöd för
internationaliseringsarbete, inte som ett internationellt samarbete i sig. Stöd erbjuds till
olika aktörer i Kronobergs län samt till olika delar av Region Kronobergs verksamhet
som vill söka extern finansiering till verksamhetsutveckling och lärande.

Förslaget är att EUprogram betraktas som
en horisontell åtgärd.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Region Kronoberg har uppdrag kopplade till tre EU-programmen. Alla är en del av ett
Europeiskt territoriellt samarbete. Uppdraget är inte ett internationellt samarbete i sig
utan ett resultat av genomförandestruktur som byggdes för att implementera
Interregprogrammen. Varje medlemsstat som ingår i ett program ska nominera
ledamöter till övervakningskommittén. Regeringen beslutar vilka organisationer som ska
ingå. Organisationerna får sedan nominera lämpliga ledamöter. Kommittén har till
uppgift att följa genomförandet av programmen och förvissa sig om att det görs
effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina
mål.

Uppdraget är ett resultat
av genomförandestruktur
av Europeiskt territoriellt
samarbete.

Det territoriella samarbetet är en viktig del i den europeiska integrationen och en
förutsättning för att vi ska kunna bygga ett gemensamt Europa. Huvudmålet är att
främja samarbetet mellan olika territoriella enheter för att stimulera lika ekonomisk,
social och kulturell utveckling i Europeiska unionen. Samarbetet har klara fördelar för
regioner i Europa. Det ser till att gränser inte är något hinder genom att föra människor
närmare varandra, bidra till att lösa gemensamma problem, underlätta erfarenhetsutbyte
och uppmuntra utvecklingen av strategier mot gemensamma mål.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Mål för Regionens deltagande är formulerat utifrån den struktur och regelverk som
gäller för Interregprogram det vill säga att framgångsrikt genomföra programmen, vilket
skall leda till lokal och regional utveckling. Region Kronoberg har inte något eget
formulerat mål för genomförandet av EU-program.

Mål för Region
Kronobergs deltagande
finns inte.

EU-kommissionen har formulerat tio tematiska mål för Interregprogram att styra mot.
Målen som gäller programmen är att:
- Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation - Mål 1 täckt i
Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet.
- stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft - Mål 3 täckt i Södra
Östersjöprogrammet.
- Främja anpassningen till, riskförebyggandet och hanteringen av
klimatförändringar - Mål 5 täckt i Nordsjöprogrammet.
- Bevara och beskydda miljön och främja resurseffektivitet - Mål 6 täckt i
Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Södra Östersjöprogrammet.

Det finns några
kopplingar till ordinarie
verksamhetsplan som till
stor grad är utanför
Region Kronobergs
kontroll.
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-

Främja hållbara transporter och förbättra nätinfrastrukturer - Mål 7 täckt i
Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Södra Östersjöprogrammet.
Främja hållbar sysselsättning med hög kvalitet och stödja arbetskraftens
rörlighet - Mål 8 täckt i Södra Östersjöprogrammet.
öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen - Mål 11 täckt i
Östersjöprogrammet och Södra Östersjöprogrammet.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har
Region Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar:
internationell benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete.
Eftersom programmen är ett finansiellt verktyg för att stödja territoriella projekt gäller
extern finansiering alla gemensamma initiativ. Benchmarking och lärande är ofta
nyckelaktiviteter i Interreg-finansierade projekt. Det gäller inte bara organisationer som
genomför projekt men också Region Kronobergs tjänstepersoner och politiker som
deltar i övervakningskommittéer.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Aktörer i Kronobergs län har deltagit i Interregprogram i varierande omfattning. Flesta
projekt har genomförts inom Södra Östersjöprogrammet; 7 projekt pågår med 4
partners (Växjö kommun, Energikontor Sydost, Reaktor Sydost, Linneuniversitetet). 2
projekt pågår i Östersjöprogrammet med Energikontor Sydosts deltagande. Ingen
ansökan har lämnats in till Nordsjöprogrammet.

Extern finansiering har
sökts av 9 projekt.

Extern finansiering gäller också Region Kronobergs tjänstepersoner och politiker som
deltar i genomförandet av Södra Östersjöprogrammet; deras resor och logi ersätts av
programmet.

Deltagande i programmet
har också ersatts.

Regionen har också haft möjlighet att påverka programmen genom att utveckla specifika
prioriteringar och fatta beslut om projekt som ska finansieras.

Finns möjlighet att påverka
programinnehåll.

Region Kronoberg har utsett representanter till alla tre programmen, både
tjänstepersoner inom regionens ordinarie verksamhet och politiker till
övervakningskommittén. Den största budgeten gäller Södra Östersjöprogrammet med
15 % tjänst. Resor och logi ersätts av programmet. Östersjöprogrammet innebär 5 %
tjänst och resekostnader ca 2000 kr/år som betalas av regionens ordinarie verksamhet.
Nordsjöprogrammet krävs 5 % tjänst och resor ca 10 000 kr/år på Regionens ordinarie
verksamhets bekostnad. Politikers arvode uppgår ca 50 000 kr/år. Här gäller ett
roterande schema för mötesansvar vilket kan leda till ytterligare utgifter vart 3-4 år.

Personella och ekonomiska
resurser har satts av för
arbetet.

Geografiska områden i alla Interregprogram bestäms av Europeiska Kommissionen
efter regeringar har aviserat vilka specifika delar av landet som skulle ingå. Regering tar
hänsyn till tidigare programperioder och regioners deltagande i genomförda projekt,
befintliga samarbetsstrukturer, själva regionernas intresse samt målen för Europeiskt
territoriellt samarbete. Det syntes till exempel när beslut togs att Region Kronoberg
skulle ingå i Södra Östersjöprogrammet samt att Region Kronoberg inte skulle fortsätta
inkluderas i Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak program.

Beslutet om programmens
geografiska områden tas av
regeringen och Europeiska
Kommissionen.

Genomförandeperioden för Interregprogram följer EU:s mångåriga budgetram. Alla
programmen utvärderas enligt EU:s förordningar. Region Kronoberg utför inte någon
egen utvärdering av programmen utifrån nytta för länet.

Samarbete ingås för en
bestämd tidsperiod. Ingen
utvärdering görs utifrån
nytta för Region Kronoberg.

Benchmarking och lärande
är vanliga
projektaktiviteter.
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Region Kronoberg erbjuder rådgivning kring finansiering och coaching i
projektutveckling till aktörer som kommer med en projektidé. Den rollen kommuniceras
väl i länet samt information kring organisationens deltagande i programmens
övervakningskommittéer.
Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer möjliggör
för deras deltagande i
tillämpliga fall.

Region Kronoberg måste följa den struktur och de regelverk som gäller för
Interregprogram också när det kommer till specifika mål. Det skulle vara gynnsamt och
värdefullt att ha någon egen målsättning internt inom organisationen som ska hjälpa att
bedöma om programmen är framgångsrika i att leda till lokal och regional utveckling i
länet. Sådant mål kan till exempel vara minst antal projekt som genomförs av regionala
aktörer.

Definiera målsättning för
Region Kronobergs
delagande, t.ex. antal
projekt i länet.

Kommunerna och andra aktörer i länet har olika förutsättningar för att arbeta med EUprojekt. Det handlar om personella resurser och vanan av att arbeta med EU-projekt.
Region Kronoberg har tagit en handlingsplan för att skapa intresse för regionala- och
EU-medel hos berörda aktörer och på så sätt öka projektfinansieringen i länet. Man
behöver fortsätta genomföra det arbete men vara realistisk i frågan om hur mycket
Region Kronoberg kan uppmuntra och hjälpa regionala organisationer i
projektutveckling.

Fortsätt med insatser för
ökad projektfinansiering.

Det verkar att det finns möjligheter att koppla insatser som man redan lägger tid på för
att främja regionala medel och regionala strukturfonden. Det finns tematiska kopplingar
mellan regionala och Interreg programmen och projektutvecklingsprocess som i grund
och botten följer samma logik. Nu finns det också starkare förbindelser mellan
Europeiskt territoriellt samarbete och regionala strukturfonden. Alla dessa faktorer kan
skapa synergier i Region Kronobergs arbete mot potentiella projektägare i länet.

Skapa synergier mellan
olika
projektmobiliseringsinsatser
.
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Assembly of European Regions (AER)
Samarbete inom Assembly of European Regions (AER) är samverkan som till viss grad
uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger.
Trots att AER ger breda möjligheter till interregional samverkan och kunskapsutbyte och
potentiella kopplingar till ordinarie verksamhetsplan finns, har Region Kronoberg inte varit
framgångsrik i att effektivt utnyttja samarbetet. Internt i organisationen saknas en struktur
eller systematik gällande kommunikation och spridning utifrån nätverket vilket begränsar
nyttjande av inhämtad kunskap samt ger liten effekt i omvärldsbevakning och
påverkansarbete. En annan faktor är att frågor som diskuteras inom AER tillhör ofta EU:s
agenda och därför hanteras det framförallt inom Brysselkontoret men också andra
europeiska nätverk som Region Kronoberg deltar i.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
uppfyllda till viss grad.

Årliga kostnader uppskattas till 195 000 kronor. Det täcker 45 000 i medlemsavgift, 70 000 i
arbete, 30 000 i resor och 50 000 i arvode). Uppskattningen inkluderar inte tid som andra
tjänstepersoner lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 195 tkr.

Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur samarbetet. Samverkan inom AER uppfyller
Region Kronobergs internationella strategis kriterier bara till viss grad och överlappar till stor
del det arbete som hanteras av Brysselkontoret.

Förslaget är att Region
Kronoberg träder ut ur
samarbetet.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

AER är en samarbetsorganisation för 250 medlemsregioner från 32 länder i Europa som är
alla medlemmar i Europarådet det vill säga både inom och utom EU. I huvudsak arbetar
Europarådet med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling och
dessa grundprinciper speglas också i AER:s mål. Syftet är att driva det regionala perspektivet,
utveckla samarbetet mellan regionerna och främja en positiv utveckling av till exempel
regional demokrati, innovationer, tillväxt och kulturell mångfald i Europa. Nätverket innebär
också en möjlighet att sprida information och utbyta erfarenheter samt att driva svenska
intressen gemensamt, detta även på nationell nivå genom AER Sverige - ett nätverk för 13
landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i AER.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Det övergripande målet för AER är att främja regionalism och subsidiaritet, öka regionernas
politiska roll, främja utvecklingen av regional demokrati, bidra till utvecklingen av
samarbeten, främja utbildning av regionala förtroendevalda och tjänstepersoner samt att
utveckla regionala initiativ för kulturell mångfald i Europa. Region Kronoberg har idag inte
något eget formulerat mål för samarbetet, utöver ovanstående.

Mål för Region
Kronobergs deltagande ej
formulerat.

Det finns tre kommittéer inom AER med definierade ansvarsområden: 1. Kommittén för
ekonomi och regional utveckling som arbetar med landsbygdsutveckling, turism, ekonomisk
utveckling och energifrågor; 2. Kommittén för sociala frågor och folkhälsa som har
arbetsgrupper för demokrati, e-hälsa, jämställdhet, krishantering och alkohol och 3.
Kommittén för kultur och utbildning som har undergrupper för kultur, utbildning,
ungdomsfrågor, media och interregionalt samarbete. Region Kronoberg har deltagit i
kommitté 1 och 2 som arbetar med viktiga frågor för Region Kronoberg ur ett
utvecklingsperspektiv (socioekonomisk utveckling, regionalutveckling, innovation, forskning,
klimatförändring, förnyelsebar energi, hälsa). Region Kronoberg har inte varit engagerad i
någon särskild arbetsgrupp, inte heller i den tredje kommittén för kultur och utbildning även
om frågor som diskuteras där kan vara av betydelse (bl.a. kreativa och kulturella näringar,
ungdomsfrågor, utbildning inkl. livslångt lärande, media).

Det finns kopplingar till
ordinarie
verksamhetsplan.
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För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationell strategi tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Genom sitt arbete i
AER har Region Kronoberg följt två prioriteringar: internationell benchmarking och lärande
samt påverkansarbete.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

AER erbjuds möjligheter att uppnå benchmarking och lärande kring goda exempel, och
händelser i omvärlden. Under de senaste åren har Region Kronobergs representanter deltagit
i några studiebesök men inga ytterligare kontakter eller samarbeten initierades till följd av
detta. Under samma period har Region Kronoberg deltagit i ett ställningstagande mot EU:s
sammanhållningspolitik. Inga initiativ till projekt med extern finansiering med Region
Kronobergs deltagande har rapporterats.

Benchmarking och
lärande sker trotts med
liten
effekt.
Beslutet
för Påverkansatt samarbeta
arbete
har
genomförts
har inte föregåtts
av en
men
extern
finansiering
formal
intressentanalys.
har inte sökts.

Region Kronoberg betalar årligen en medlemsavgift för sitt deltagande i AER och kostnaden
varierar något från år till år: 40 279kr i 2015 och 42 461kr i 2016. Konkreta aktiviteter såsom
resor och logi finansieras inom ramen för medlemsorganisationernas ordinarie budget.
Region Kronoberg representeras idag genom två förtroendevalda representanter som utses
av fullmäktige, och en tjänsteperson. Region Kronoberg avsätter arvode både för
förtroendevalda och tjänstestöd ca 10 % av en heltid.

Personella
Samarbete och
ingås för en
ekonomiska
resursermen
har
bestämd tidsperiod
avsatts
för
arbetet.
utvärderas inte utifrån

Ingen formal intressentanalys utarbetades innan Landstinget Kronoberg tog beslut för att
ingå samarbetet. Landstinget Kronoberg uppfyller AER:s medlemskapskrav att endast direkt
folkvalda församlingar närmast under den nationella nivån kan bli medlemmar i AER.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Det operativa arbetet inom AER startade för Landstinget Kronoberg 2006 då
landstingsfullmäktige beslutade att ansöka om medlemskap i AER från och med år 2006
samt att Landstinget Kronoberg efter 2 år utvärderar vad som kommit fram av
medlemskapet i AER. Beslutet om utvärdering har inte följts, då ingen sådan gjorts. Arbetet
ska enligt beslut återkopplas till regionfullmäktige. Detta har främst gjorts genom skriftlig
årsrapport som noteras till protokollet. I vissa fall har även muntlig avrapportering gjorts, av
de politiska representanterna i regionstyrelsen, i samband med överlämnande av rapport.

Samarbete
ingås försprider
en
Region Kronoberg
obestämd
tidsperiod.
samarbetes resultat till
Beslutet
utvärdering
relevantaom
aktörer
i
har
ej
följts.
regionen och Skriftlig
möjliggör för
årsrapport
görs. i
deras deltagande

Resultat har inte kommunicerat aktivt till andra aktörer i regionen, till exempel inom
nätverket för internationellt arbete i Kronoberg. Internt i organisationen saknas också en
struktur eller systematik gällande kunskapsspridning utifrån nätverket vilket begränsar
betydligt nyttjande av inhämtad kunskap för Region Kronoberg. Det skapar ett intryck att
samarbetet genomförs i relativ isolering från hemorganisation och funkar lite som en
internationell satellit.

Svag intern
kommunikation av
samarbetes resultat samt
till relevanta aktörer i
regionen.

nytta innan eventuell
förlängning.

tillämpliga fall.
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Energy Cities
Energy Cities har en tydlig tematisk profil och är Region Kronobergs senaste internationella
samarbete. Idag uppfyller samverkan till viss grad de kriterier som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Den tydligaste orsaken till detta är att samarbetet samlar ihop
kommuner, kommunförbund och andra lokala plattformar. Därför fokuserar gemensamt
arbete inom Energy Cities på initiativ och projekt som påverkar kommunal energipraxis.
Region Kronoberg har ingen definierad uppgift för att stödja kommunerna i att söka
samverkansmöjligheter inom Energy Cities.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
uppfyllda till viss grad.

Årliga kostnader uppskattas till 120 000 kronor. Det täcker 25 000 i medlemsavgift, 35 000 i
arbete, 10 000 i resor och 50 000 i arvode. Det gör Energy Cities till ett av Region
Kronobergs två billigaste samarbeten.

Årliga kostnader
uppskattas till 120 tkr.

Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur Energy Cities på grund av att kriterierna för
internationellt samarbete uppfylls bara till viss grad. Samverkan inom Energy Cities fokuserar
på lokala insatser där det regionala och det kommunala perspektivet har svårt att samspela.

Förslaget är att Region
Kronoberg träder ut ur
samarbetet.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Energy Cities bildades 1990 och är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för
lokala myndigheter som arbetar för hållbara energilösningar. Nätverkets medlemmar arbetar
med aktiviteter och projekt som gör energieffektiviseringar, förnybar energi och hållbar
planering till en integrerad del av kommunens strategier och åtgärder för att bidra till EU:s
mål. Idag ingår mer än 1000 städer från 30 olika länder i nätverket, inklusive fyra medlemmar
från Sverige: Ljungby, Malmö, Växjö och Region Kronoberg.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Som medlem i nätverket åtar sig Region Kronoberg att göra energieffektivisering, förnybar
energi och hållbar planering till en integrerad del av regionens strategier. Målet är att bidra till
EU:s klimatmål, lämna åsikter om europeiska beslut och framtida politiska riktlinjer samt att
dela av sig av erfarenheter, idéer och information till övriga medlemmar i nätverket.

Det finns formulerat mål
för Region Kronobergs
deltagande.

Ett medlemskap i Energy Cities ger regionen tillgång till innovativa arbetsmetoder och ett
utökat kontaktnät inom områdena energi och klimat, vilket kan leda till mer effektiva insatser
som skulle bidra till Kronobergs regionala utvecklingsstrategis mål kring klimatpåverkan och
energianvändningen.

Det finns någon koppling
till ordinarie
verksamhetsplan.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Genom sitt arbete i
Energy Cities har Region Kronoberg deltagit i förberedelser och planering för projektet
OFFER – Zero Fossil Free Territories med fokus på utveckling av fossilfria regioner.
Projektansökan skickades in till EU-programmet Interreg Europe men fick avslag under
hösten 2016. 2017 fick Region Kronoberg förfrågan om att stödja två projektansökningar
genom att skriva på letter of intent. Projekten krävde lokala insatser och det fanns inte
tillräcklig tid att förankra dem med kommuner. Region Kronoberg stod inte bakom
ansökningarna.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Genom medlemskapet får Region Kronoberg möjlighet att delta i tematiska seminarier och
utbyta kunskaper med övriga medlemmar i nätverket. Region Kronoberg har ännu inte
deltagit på några möten, utan har endast utsett representanter till samarbetet.

Internationell
benchmarking och
lärande har inte skett.

Extern finansiering har
sökts.
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Under den aktuella perioden har Region Kronoberg varken deltagit i eller tagit initiativ till
resolutioner. Region Kronoberg har inte heller gjort några uttalanden eller
ställningstaganden.

Påverkansarbete har inte
genomförts.

Medlemsavgiften uppgår till ca 24 000 kronor. Utöver medlemsavgift finns inga budgeterade
medel för samarbetet. Region Kronoberg har ännu inte deltagit på några möten, utan har
endast utsett representanter till samarbetet: en politisk representant, en teknisk representant
och en representant i kommunikationsfrågor.

Personella och
ekonomiska resurser har
delvis satts av för arbetet.

2015 togs beslut att Region Kronoberg skulle ansöka om medlemskap i Energy Cities fr.o.m.
2016 efter en motion från Bo Frank. Region Kronoberg ansökte om medlemskapet för att
manifestera viljan att utveckla en hållbar region och för att regionen ska vara en föregångare i
klimatfrågor.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Medlemskapet i Energy Cities innebär årlig avgift och beslutet att ingå i samarbetet har inget
avslutdatum. Under den korta tiden som medlem, har Region Kronoberg inte gjort någon
utvärdering.

Samarbete ingås för en
obestämd tidsperiod;
ingen utvärdering.

Det har skett kommunikation och samarbete mellan Energy Cities, Brysselkontoret och
Energikontor Sydost kring projektet OFFER – Zero Fossil Free Territories. Internt i
organisationen saknas en struktur gällande informations- och kunskapsspridning.

Svag intern
kommunikation av
samarbetes resultat samt
till relevanta aktörer i
regionen.
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Tlokwe City Council, Sydafrika
Samarbetet med Tlokwe City Council4 i Sydafrika uppfyller de flesta kriterier för samarbeten
som Region Kronobergs internationella strategi anger. Samarbetet som initierades 2006
genomförs tillsammans med Växjö kommun inom ramen för Internationellt Centrum för
Lokal Demokratis kommunalt partnerskap. Tio år av samverkan har resulterat i fler än 30
ICLD-finansierade projekt med deltagare från kommun och region, men även NGOs, kyrka,
polis, universitet och icke-vinstdrivande organisationer.

Idag är de flesta kriterier
för internationellt
samarbete uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 70 000 kronor som täcker 10 % tjänst för en projektekonom.
Andra kostnader finansieras av ICLD. Det gör samverkan med Tlokwe City Council till det
billigaste samarbetet som Region Kronoberg deltar i. Kostnader relaterade till Region
Kronobergs projektekonom kan även ersättas i nya projektansökningar.

Årliga kostnader
uppskattas till 70 tkr.

Förslaget är att samarbetet fortsätts. Samarbetet uppfyller de flesta kriterier som Region
Kronobergs internationella strategis anger. Dessutom har det kommunala partnerskapet med
Tlokwe varit enastående beträffande antal ICLD-finansierade projekt med sydafrikanska
parter. Förslaget innebär också att uppföljning görs år 2017 innan nuvarande samarbetsavtal
löper ut 2018-07-31.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Samarbetet med Sydafrika är en del av ICLD:s kommunala partnerskap. Syftet är att bidra till
ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda
organisationer inom följande kärnområden: jämlik/rättvis och inkluderande behandling,
deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter, möjlighet till
ansvarsutkrävande.

Syftet med samarbetet
finns med svag tematisk
anknytning.

Enligt Memorandum of Understanding (MoU) som förnyades maj 2015, är demokrati ett
mål i det nuvarande partnerskapet. Alla gemensamma projekt bör på ett eller annat sätt
bevara och skydda gott styre, god förvaltning och kapacitets uppbyggnad. Region Kronoberg
har idag inte något eget formulerat mål för samarbetet, utöver ovanstående.

Mål för Region
Kronobergs deltagande ej
formulerat.

Enligt MoU bör projekten behandla näringsutveckling, kultur, kommunikation, integration,
offentlig förvaltning och social utveckling samt bevara värden om öppenhet även i framtida
projektinitiativ. Interna uppförandekoden och standarder för politiska uppdrag gäller vilket
syftar till att bevara demokratin och rättigheter för kvinnor och män.

Det finns kopplingar till
verksamhetsplan.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Samarbetet med Tlokwe
har Region Kronoberg har framförallt drivits i projektform där benchmarking och lärande
samt påverkansarbete är nyckelaktiviteter.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.
Internationell
benchmarking och
lärande har skett.

Hittills har 34 projekt genomförts gällande vuxenutbildning, kultur, sociala tjänster, PR och
kommunikation, jämställdhet, stadsplanering, HR, sjukvård, räddningstjänster, tekniska
tjänster, budget och finans, demokrati samt affärsutveckling. Region Kronoberg och
Regionförbundet södra Småland tidigare har drivit projekt själva, men har under senare år
också möjliggjort för andra aktörer att driva projekt. I nuläget utgör Region Kronoberg
projektägare i projektet ”Sport, culture and integration programme” för Ljungby kommun
Sedan 2015 har Region Kronoberg lett fyra projekt, varav två för andra aktörer. Under den
tiden har Växjö kommun haft tre projekt.

Extern finansiering har
sökts och
påverkansarbete har
genomförts.

4

Tlokwe City Council har nu ett tillfälligt namn North West 405 Municipality innan ett nytt namn väljs av invånare i år.
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Samarbetet finansieras primärt av ICLD, där varje projekt har sin egen budget, inklusive
projektet som finansierar Region Kronobergs involverande i styrgruppen.
Styrgruppensprojekt ersätter 5 % tjänsteperson samt resor både för tjänstepersonen och för
2 regionala politiker i styrgruppen. Utöver detta lägger Region Kronoberg arbetstid i form av
en projektekonom för beviljade projekt, motsvarande ca 10 % per år. Även den kostnaden
kan ersättas i framtida ansökningar.

Personella och
ekonomiska resurser har
satts av för arbetet.

Ingen intressentanalys utarbetades innan Regionförbundet södra Småland tog beslut om att
ingå i samarbetet. Den historiska bakgrunden till samarbetet är att svenskar bosatte sig i detta
område i Sydafrika. Det är styrgruppen som har ansvar för att främja överföring av kunskap
mellan olika parter samt utvärdera pågående och avslutade projekt för att identifiera konkreta
resultat och utgångar.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Samarbetet följer ett löpande Memorandum of Understanding som har inget avslutsdatum
utan kräver tre månaders uppsägningstid innan styrgruppsmöte. Styrgruppen som enligt
ICLD modell består av politiska ledamöter övervakar samarbetet och finansieras med ett
tvåårsprojekt. Nuvarande projekt löpar ut sista juli 2018. Återkoppling av arbetet sker via
regionstyrelsen genom rapporter från styrgruppen. Region Kronoberg har inte gjort någon
utvärdering av samarbetet.

Samarbete ingås för en
obestämd tidsperiod men
finansieras enligt tvåårs
projekt. Ingen utvärdering
har gjorts av Region
Kronoberg.

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har en övergripande samordningsroll med en
fulltidstjänst som har också ansvar för kommunikation. ID kommunicerar regelbundet både
internt och externt. Det rör sig framförallt om projektförfrågningar och spridning av resultat.
Kommunikation på Region Kronobergs sida har varit lite svagare. Det finns också ett
nätverk som består av 60-70 offentliga, privata och frivilliga aktörer i Växjö och Kronoberg
med intresse av Sydafrika som informeras om samarbetet och som träffas två gånger per år.

Kommunikation och
spridning av samarbetes
resultat görs regelbundet.

Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Det finns områden som kan förbättras för att effektivisera samarbetet. Det första steget kan
vara en enkel utvärdering/uppföljning som görs innan det nuvarande projektet som
finansierar styrgruppen löper ut. Uppföljningen bör fokusera bland annat på följande frågor:
- Hur kan man konkretisera mål för Region Kronobergs deltagande? Vad skulle bli
samarbetes unika säljpunkt?
- Undersöka eventuellt intresse för samarbetet och gemensamma projekt med
Sydafrika bland olika delar av verksamheten. I dagsläget finns två idéer för nya
projekt där Region Kronoberg kan ingå, ett kring FN:s mål för hållbar utveckling
och ett om utbyte mellan vård- och omsorgslärare.
- Ska Region Kronoberg fortsätta utgöra projektägare för projekt som mindre
kommuner i länet genomför?

Uppföljning
rekommenderas för att
effektivisera samarbetet
och konkretisera mål för
Region Kronobergs
deltagande.
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Smålands Shanghaikontor, Kina
Smålands Shanghaikontor uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Samarbetet är Region Kronobergs förlängda arm i Kina med
kontoret på plats som erbjuder en både praktiskt och verksamhetsmässigt lämplig miljö.
Samverkan startades 2012 genom det EU-finansierade projektet ”Top Level” med tre
medverkande parter: Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län samt
Linnéuniversitetet. Samarbetet har fortsatt sedan dess med finansiering från bägge regioner
och, enligt utvärdering, erbjudit en tjänst som inte är tillgänglig för de flesta företag i
regionen idag.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
väl uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 910 000 kronor enligt budgetförslaget där Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Linnéuniversitetet driver
verksamhet år 2018 – 2020. Förslaget inkluderar direkta kostnader för driften även kostnader
för styrning, projektledning, administration och en årlig kinaresa för en arbetsgrupp, en
styrgrupp och kontaktpolitiker.

Årliga kostander
uppskattas till 910 tkr.

Förslaget är att samarbetet kring Smålands Shanghaikontor fortsätts. Det är på grund av att
kriterierna för internationellt samarbete uppfylls väl. Dessutom har Oxford Research nyss
utgjort utvärdering och rekommenderat att Smålands Shanghaikontor permanenteras så att
verksamheten kan drivas på ett processorienterat sätt med långsiktiga målsättningar.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Syftet med verksamheten är att attrahera såväl affärer som kapital och individer från Kina.
Smålands Shanghaikontor hjälper småländska små och mellanstora företag främst i de tidiga
faserna av affärsskapande i Kina och inriktar arbetet mot branschsatsningar utifrån regionens
strategier och prioriteringar. Dessutom förbättrar kontoret de kinesiska studenternas
kontakter och förståelse avseende det småländska näringslivet samt undersöker metoder för
att stimulera svenska studenters förmåga att ta till sig möjligheterna i Kina.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Genom det småländska shanghaikontoret vill Region Kronoberg utveckla sin
attraktionskraft, stimulera och förbättra förutsättningarna för näringslivet i Kronobergs län
att göra affärer i Kina samt att ge Linnéuniversitetet en bättre förankring i Kina främst för
studentrekrytering men också som kontaktyta med svenskt och kinesiskt näringsliv i Kina.

Det finns formulerat mål
för Region Kronobergs
deltagande.

Smålandskontorets i Shanghais arbete med branschsatsningar är en medveten satsning som
till stor del utgår från regionens strategiska branschområden. Kontoret har främst fokuserat
på fyra huvudområden: träindustrin, besöksnäringen, livsmedelsindustrin samt
miljöteknikbranschen. Utöver detta vill man utveckla samverkan mellan näringslivet och
Linnéuniversitetet. Betalande kinesiska studenter skulle bidra till internationaliseringen av
universitetet men också till internationaliseringen av näringslivet.

Kopplingar till ordinarie
verksamhetsplan finns.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Samarbetet inom
Smålands Shanghaikontor har drivits i projektform och följt specifika projektrelaterade
målsättningar. Därför är det svårt att visa tydliga kopplingar till de prioriteringarna som
strategin anger.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling
följs inte.
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Verksamheten i Kina kan betraktas som mycket framgångsrik med uppemot 150
klientföretag och över 250 rekryterade betalande studenter under de senaste tre åren.
Företagen kan få hjälp att hitta och värdera affärskontakter, ordna möten och få praktiska
råd vid besök. Kontoret kan också vara behjälpligt att hitta lokala tjänsteföretag för uppgifter
som går utanför kontorets åtaganden och hjälpa företagen med myndighetskontakter,
omvärldsbevakning och så vidare. I Sverige bedriver projektet ett uppsökande arbete bland
företagen för att identifiera affärsmöjligheter och hitta möjligheter att stödja företagens
kunskapsutveckling och satsningar i Kina.

Verksamhet prioriterar
affärsutveckling,
rådgivning,
matchmaking, studieresor
osv.

För år 2015-2017 går Region Kronoberg in med 3 642 431kr. Näringslivsarbetet bedrivs med
två heltidstjänster - en heltid i Kina och en i Småland. Dessutom finansierar organisationen
en 10 % samordnartjänst. Styrning sker med en styrgrupp bestående av regional
utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, regiondirektör i Regionförbundet i Kalmar län samt
vicerektor vid Linnéuniversitetet.

Personella och
ekonomiska resurser har
satts av för arbetet.

De politiska ledningarna i Kronobergs län och Kalmar län identifierade utvecklingen i Kina
som strategiskt betydelsefull och de båda regionerna har skaffat sig betydande erfarenhet av
samarbete med kinesiska samarbetspartner i både offentlig sektor och näringsliv samt med
svenska myndigheter och organisationer i Kina. Smålands Shanghaikontor etablerades för att
effektivare kunna ta tillvara de båda länens tidigare satsningar på Kina och genomförs tills
sluter av 2017 i projektform under namnet ”SMASH”. Utvärderingen som Oxford Research
har gjort visar på mycket god och ökande nöjdhet bland klienterna och bland de
branschcentra som de senaste åren blivit centrala kontaktytor. Utvärdering rekommenderar
att Smålands Shanghaikontor permanenteras med finansiering från ordinarie budget.

Beslutet för att samarbeta
har föregåtts av en formal
intressentanalys.

Shanghaikontoret marknadsför vilka tjänster som erbjuds och kommunicerar resultat som
har uppnåtts med särskilda företag och branschorganisationer. Kontorets erbjudande har
också kommunicerats under ett antal studiebesök, t.ex. på generalkonsulatet i Shanghai samt
i Suzhou inom ramen för vänortssamarbetet med provinsen. Oxford Researchs utvärdering
poängterar att kontoret behöver tydliggöra marknadsföringen och kommunikationen och,
framförallt, blir bättre på att nå ut till de företag som är i störst behov av deras stöd och
tjänster.

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer.

Samarbetsavtal genomförs
i projekt form tills slutet
av 2017. Utvärdering
har gjorts.

Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Mot bakgrund av den samlade utvärderingen presenterar Oxford Research sex olika
rekommendationer. Tre av dem är viktiga utifrån perspektivet av Region Kronobergs
internationella strategi.
Rekommendationen nummer 2 förordar att kontoret konkretiserar vilken typ av tjänster som
kan erbjudas. Rekommendationen nummer 4 förordar att kontoret genomför en kartläggning
av vilka typer av företag som skulle kunna gynnas särskilt av kontakt med kontoret. Bägge
rekommendationer kan hjälpa renodla kontorets erbjudande och stärka kopplingar till
ordinarie verksamhetsplan.

Stärka kopplingar till
verksamheten.

Rekommendationen nummer 6 fordrar att marknadsföringen och den externa
kommunikationen förbättras. Kontorets övergripande uppdrag samt vilka tjänster som
erbjuds blir då tydligare för både de företag som redan varit i kontakt med kontoret samt
potentiella nya företag.

Förbättra
kommunikation.
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Suzhou, Kina
Suzhou är en stad med cirka 9 miljoner invånare, och ligger cirka 9 mil från Shanghai. Staden
är gammal och är känd för sina trädgårdar och kanaler. Samverkan med Suzhou är ett
övergripande och politiskt samarbete som idag i liten grad uppfyller de kriterier för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Det är egentligen ett
vänortssamarbete där städerna är politiska och strategiska samarbetspartners. Samarbetet
speglar ett stort intresse för Kinafrågor. Kina är idag Sveriges främsta handelspartner i Asien
och affärsutbytet med Kina har fortsatt att växa de senaste tio åren. För att ta till vara
möjligheterna på den kinesiska marknaden och i mötet med Kina på hemmaplan har Region
Kronoberg fokuserat sina insatser framförallt på Shanghaikontoret. I samarbetet med
Suzhou ligger fokusen på politiska kontakter.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
uppfyllda i liten grad.

Årliga kostnader uppskattas till 145 000 kronor. Det täcker 35 000 i arbete, 60 000 i resor
och 50 000 i arvode.

Årliga kostander
uppskattas till 145 tkr.

Förslaget är att den politiska delen av vänortsrelationen hanteras av Region Kronoberg men
används praktiskt av Smålands Shanghaikontor som prioriterade nätverk. Även om Region
Kronobergs internationella strategis kriterier uppfylls bara i liten grad, så har samverkan
strategisk karaktär med stor praktisk och politisk betydelse för arbetet som genomförs av
Smålands Shanghaikontor.

Förslaget är att
samarbetet hanteras av
Smålands
Shanghaikontor.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Utgångspunkten för det svenska samarbetet med Kina är samstämmighetsansatsen i Sveriges
politik för global utveckling (PGU), den svenska regeringens politik för internationellt
utvecklingssamarbete, Kinas femårsplan, erfarenheter från tidigare utvecklingssamarbete,
svenska och kinesiska aktörers ömsesidiga intressen samt Sveriges komparativa fördelar.
Syftet för Sveriges selektiva samarbete med Kina är främja demokratisk utveckling och
respekt för de mänskliga rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

Syftet med samarbetet
finns med svag tematisk
anknytning.

Det övergripande målet för samarbetet är att fördjupa den gemensamma insikten och
vänskapen mellan de svenska och kinesiska folken och stärka samt utveckla det vänskapliga
samarbetet mellan de två parterna.

Mål för Region
Kronobergs deltagande ej
formulerat.

Samarbetsavtalet syftar att öka antal ömsesidiga besök av både politiker och tjänstepersoner,
samt att stärka ekonomiska och handelsrelationer. Enligt samarbetsavtalet bör bägge
parterna aktivt utföra utbyte och samverkan inom områdena: vetenskap och teknik, kultur,
sport, hälsa och utbildning. Under de senaste fyra åren har Region Kronoberg genomfört tre
resor till Kina. Ingen officiell delegation från Suzhou stad har besökt länet under perioden.

Det finns potentiella
kopplingar till
verksamhetsplan.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. I samarbetet med
Suzhou har Region Kronoberg inte deltagit i projekt eller påverkansarbete.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.
Inga projekt eller
påverkansarbete.

AV-media och samordnare på kompetensområdet deltog på en mässa i Suzhou för att
utveckla samarbete inom digitalisering i skolan men det gick inte vidare.

Ett försök med lärande
aktivitet.

2014 genomfördes glasutställning med småländskt glas på Suzhou museum tillsammans med
Suzhou stad, Suzhou museum och Smålands museum. Smålands museum ställde ut ca 120
pjäser under 4 månader och lockade 100 000 besökare. Vid invigningen skrevs ett
samarbetsavtal mellan de båda museerna.

Stor succé med
glasutställning 2014.

Sida 21 av 22

REGION KRONOBERG

Det finns ingen särskild budget avsatt för samarbetet, utan eventuella kostnader tas inom
ramen för den ordinarie budgeten. Kostnader uppkommer främst i samband med resor till
Kina, och dessa kostnader belastar respektive persons ordinarie bas-/delenhet. En resa
kostar i genomsnitt 15 000 kronor plus eventuellt arvode och traktamente. Under 2016 reste
tio personer till Kina- tidigare år har det oftast handlat om en resa per år, med tre, fyra
personer. Utöver resor avsätts ca 10 % i tjänsteresurser.

Personella och
ekonomiska resurser har
inte satts av för arbetet.

Beslutet att samarbeta har inte föregåtts av någon intressentanalys utan i stället har en
politisk ambition utformat ett strategiskt vänortssamarbete där kontaktar utvecklas mellan
både politiker och tjänstepersoner. Suzhou visade intresse för ett djupare samarbete med
Kronoberg redan under hösten 2009, då representanter från staden besökte länet. Vid ett
möte i augusti 2010, beslutades att samarbetet ska formaliseras genom avtal. Oktober 2010
skrevs avsiktsförklaring avtal mellan Suzhou stad och Kronobergs län genom
Regionförbundet södra Småland. Samarbetsavtalet skrevs 2012, i samband med att Smålands
Shanghaikontor blev invigt.

Beslutet för att samarbeta
har föregåtts av en formal
intressentanalys.

Samarbetsavtalet har inget avslutdatum. Ansvarig för samarbetet och prioriteringar för
detsamma är Region Kronobergs styrelse, tillsammans och i utbyte med Suzhou stad.
Återkoppling mellan strategiskt samarbete och projekt sker på tjänstepersonnivå och politisk
nivå mellan ansvariga i styrelse respektive nämnd. Återkoppling kring det strategiska
samarbetet med Suzhou sker till styrelsen.

Samarbetsavtal gäller för
en obestämd period.
Utvärdering har inte
gjorts.

Kommunikation kring samarbetet har inte varit särdeles aktiv. En betydligt större fokus
ligger på arbetet kring Shanghaikontoret vilket gör samarbetet med Suzhou mindre tydligt.
Dessutom har samarbetet inte haft särskilt mycket resultat att sprida.

Spridning av samarbetes
resultat har varit svag.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§338

Översyn av bidrag till ideella
föreningar och organisationer
(17RK2306)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och istället görs om
till fleråriga överenskommelser med de föreningar som bidrar till att uppfylla Region
Kronobergs mål,
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar som
bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen samt
att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region Kronobergs
politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets ungdomsorganisationer
avseende mål och kriterier.
Sammanfattning

Region Kronoberg ger bidrag till ett flertal organisationer varav de flesta hanteras i olika
bidragssystem:
- bidrag till ungdomsorganisationer
- bidrag till studieförbund
- bidrag till politiska ungdomsorganisationer
- bidrag till pensionärsorganisationer
- bidrag till patient- och handikappföreningar
- bidrag till ideella föreningar och organisationer.
Utöver dessa bidragssystem finns även överenskommelser med föreningar och
organisationer som i huvudsak finns inom näringsliv (t.ex. Växjö & Co (MAT) och
Coompanion) och kultur (t.ex. Hemslöjden Kronoberg och Berättarnätet Kronoberg),
men även med Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum (IoKC).
I samband med översynen har det påvisats att det finns behov av att se över och
revidera bidragssystemet till ideella organisationer och föreningar.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och istället görs om
till fleråriga överenskommelser med de föreningar som bidrar till att uppfylla Region
Kronobergs mål,
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar som
bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen samt
att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region Kronobergs
politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets ungdomsorganisationer
avseende mål och kriterier.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Översyn av bidrag till ideella föreningar och organisationer.
 Översyn av bidrag till ideella organisationer - uppdrag.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

Regionstyrelsen

Översyn av bidrag till ideella föreningar och
organisationer

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och istället
görs om till fleråriga överenskommelser med de föreningar som bidrar till att
uppfylla Region Kronobergs mål. (Överenskommelserna beslutas av
regionstyrelsen.)
Att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
Att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region
Kronobergs politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets
ungdomsorganisationer avseende mål och kriterier.

Sammanfattning
Region Kronoberg ger bidrag till ett flertal organisationer varav de flesta hanteras i
olika bidragssystem:


bidrag till ungdomsorganisationer



bidrag till studieförbund



bidrag till politiska ungdomsorganisationer



bidrag till pensionärsorganisationer



bidrag till patient- och handikappföreningar



bidrag till ideella föreningar och organisationer.

Utöver dessa bidragssystem finns även överenskommelser med föreningar och
organisationer som i huvudsak finns inom näringsliv (t.ex. Växjö & Co (MAT) och
Coompanion) och kultur (t.ex. Hemslöjden Kronoberg och Berättarnätet
Kronoberg), men även med Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum
(IoKC).
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

I samband med översynen har det påvisats att det finns behov av att se över och
revidera bidragssystemet till ideella organisationer och föreningar.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Översyn av bidrag till ideella organisationer och föreningar
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

Översyn av bidrag till ideella föreningar och
organisationer
Ärende
Region Kronoberg ger bidrag till ett flertal organisationer varav de flesta hanteras i
olika bidragssystem:


bidrag till ungdomsorganisationer



bidrag till studieförbund



bidrag till politiska ungdomsorganisationer



bidrag till pensionärsorganisationer



bidrag till patient- och handikappföreningar



bidrag till ideella föreningar och organisationer.

Utöver dessa bidragssystem finns även överenskommelser med föreningar och
organisationer som i huvudsak finns inom näringsliv (t.ex. Växjö & Co (MAT)
och Coompanion) och kultur (t.ex. Hemslöjden Kronoberg och Berättarnätet
Kronoberg), men även med Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum
(IoKC).
I samband med översynen har det påvisats att det finns behov av att se över och
revidera bidragssystemet till ideella organisationer och föreningar.
Nuläge
Bidrag till ungdomsorganisationer

Ungdomsorganisationer som uppfyller följande kriterier kan ansöka om bidraget:


är verksamma i Kronobergs län



tillhör en riksorganisation som får statsbidrag



har minst 100 medlemmar enligt bidragsgivarens definition



har en andel barn och ungdomsmedlemmar som är minst 60 % av
organisationens totala medlemsantal. Som barn och ungdom räknas den
som ej fyllt 26 år.



har medlemmar i minst hälften av länets kommuner



är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30



är uppbyggd och fungerar efter vedertagna demokratiska principer och tar
öppet ställning för demokratin som samhällssystem

I budget finns 1 445 000 kr avsatt och fördelas till respektive organisation efter
antal medlemmar samt ledarutbildningstimmar.Kulturstaben handlägger ärendet
och nivån på bidragen/medlem samt bidrag/ledarutbildningstimme beslutas av
kulturnämnden i samband med fördelning av rambudget.
2017 har 14 st. ungdomsorganisationer beviljats bidrag.
Bidrag till studieförbund

Studieförbund som uppfyller följande kriterier kan ansöka om bidraget:


Uppfyller Region Kronobergs Policy för lika möjligheter och rättigheter i
en hållbar Region Kronoberg



Uppfyller Folkbildningsrådets grundläggande villkor, organisatoriska
villkor och verksamhetsvillkor



Bidraget ska användas till regional verksamhet i Kronobergs län

Kulturstaben handlägger ärendet och kulturnämnden fattar i samband med
fördelning av rambudget hur stort det totala bidraget till studieförbunden ska vara.
Fördelning sker därefter till respektive studieförbund i enlighet med en
fördelningsmodell som innehåller:


Spridningsbidrag (15%)



Verksamhetsbidrag (75%)



Tematiskt utvecklingsbidrag (10%)

Modellen följer i vissa delar Folkbildningsrådets fördelningskriterier för statsbidrag
men har anpassats efter regionala förutsättningar. I budget för 2017 finns
8 081 249 kr avsatt och fördelas till 10 st. studieförbund.
Bidrag till politiska ungdomsförbund

Politiska ungdomsförbund som uppfyller följande kriterier kan ansöka om
bidraget:


Bidrag utgår till verksam distriktsorganisation inom Kronobergs län vars
riksorganisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet.



Bidrag utgår endast om organisationens andel barn- och
ungdomsmedlemmar utgör minst 60 procent av organisationens totala
medlemsantal.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

I budget finns 500 000 kr avsatt och fördelas till respektive organisation efter antal
mandat som moderpartiet har i regionfullmäktige. 2017 har fem av åtta
ungdomsförbund lämnat in ansökningar.
Kansliavdelningen handlägger ärendet och beslut fattas av regiondirektören i
enlighet den av regionfullmäktige beslutade fördelningen av bidrag/mandat.
Bidrag till pensionärsorganisationer

Pensionärsorganisationer som uppfyller följande kriterier kan ansöka om bidraget:


Organisationen ska vara rikstäckande.



Organisationen ska ha minst 500 medlemmar i Kronobergs län.



Verksamhet ska bedrivas i minst två av länets kommuner.

I budget finns 389 000 kr avsatt för bidrag till pensionärsorganisationer. Dessa
medel fördelas mellan länets tre pensionärsorganisationer baserat på deras andel av
totala antalet medlemmar.
Kansliavdelningen handlägger ärendet och beslut verkställs av kanslidirektören.
Bidrag till patient- och handikapporganisationer

Patient- och handikapporganisationer som uppfyller följande kriterier kan ansöka
om bidraget:


Föreningen ska vara knuten till handikapporganisation som är godkänd av
Socialstyrelsen och statsbidragsberättigad



Vara partipolitiskt och religiöst obunden samt ha fastställda stadgar



Vara demokratiskt uppbyggd med styrelse och revisorer, ha ordnad
ekonomisk förvaltning och eget post- eller bankgirokonto



Ha minst 10 medlemmar som är bosatta i Kronobergs län
(regionföreningar undantas från denna regel – individuell bedömning görs)



Bedriva verksamhet som är tillgänglig för medlemmar i hela Kronoberg



Samverka med Region Kronoberg



Samverka med andra handikapporganisationer

I budget finns 1 492 000 kr avsatt för bidrag till patient- och
handikapporganisationer. 2017 har 31 föreningar ansökt om bidraget och
fördelningen baseras på medlemsantal och verksamhet.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

Kansliavdelningen handlägger ärendet tillsammans med primärvårds- och
rehabcentrum. Beslut fattas av regiondirektören.
Bidrag till ideella föreningar och organisationer

Föreningar och organisationer som uppfyller följande kriterier kan ansöka om
bidraget:


Stadigvarande verksamhet



Fastställda stadgar



Styrelse och revisorer



Ordnad ekonomisk förvaltning och redovisning



Eget post- eller bankgiro

Regionala föreningar tilldelas bidrag utifrån verksamhet som bedrivs i länet.
I bidragssystemet ingår i huvudsak föreningar inom området folkhälsa.
Bidragssystemet är väldigt generellt och svårt att bedöma ansökningarna utifrån.
Tvärtemot vad namnet och bidragssystemets utformning antyder så är systemet
stängt för nya organisationer då de organisationer som ingår har egna poster i
budget.
För 2017 har bidrag fördelats till följande organisationer:


Adoptionscentrum Sydöst

16 000 kr



BRIS

196 300 kr



Brottsofferjouren (Växjö och Sunnerbo)

390 000 kr



Kamratföreningen Länken Växjö



Kronobergs Länsforum för Alkohol- och
Narkotikafrågor



Svenska Livräddningssällskapet

35 700 kr



RFSL

75 400 kr



Noaks Ark

98 100 kr

12 300 kr
170 000kr

I budget finns även medel avsatta till NTF Kronoberg (344 000 kr) som inte längre
har kontor i länet och därför inte heller ansöker om medel.
Kansliavdelningen handlägger ärendet och beslut fattas av kanslidirektören.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

Genomförande
Bidrag till ungdomsorganisationer

I samband med översynen av Region Kronobergs politiska organisation bör
ansvaret för bidragsfördelning till länets ungdomsorganisationer ses över. Målen
som anges i bidragsystemet bör ses över och revideras.
Bidrag till studieförbund

Inga föreslagna ändringar. (Kulturnämnden fattade beslut om nytt
fördelningssystem juni 2017.)
Bidrag till politiska ungdomsförbund

Inga föreslagna ändringar.
Bidrag till pensionärsorganisationer

Inga föreslagna ändringar.
Bidrag till patient- och handikapporganisationer

Inga föreslagna ändringar.
Bidrag till ideella föreningar och organisationer

I syfte att förbättra styrningen och kopplingen till Region Kronobergs mål föreslås
att bidragssystemet upphör och istället görs om till överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål.
(Överenskommelserna beslutas av regionstyrelsen.)
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget föranleder inga ekonomiska konsekvenser på Region Kronobergs budget
med flerårsplan. Konsekvenser av förslaget kan innebära att föreningar och
organisationer som av ”gammal hävd” fått bidrag av Region Kronoberg inte längre
får bidrag och att nya organisationer som tidigare inte haft möjlighet att få bidrag
kan beviljas bidrag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och istället
görs om till överenskommelser med de föreningar som bidrar till att uppfylla
Region Kronobergs mål. (Överenskommelserna beslutas av regionstyrelsen.)
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
Att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region
Kronobergs politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets
ungdomsorganisationer avseende mål och kriterier.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§339

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna
(17RK2019)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa schablonbelopp för mobilitetsstöd till folkhögskolorna för budgetåret 2018
till 400 kronor per deltagarvecka.
Sammanfattning

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablon-belopp
som rekommendation för regioner och landsting för interkommunala ersättningar för
utbildningar vid folkhögskolor. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och
regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation.
En översyn påbörjades därför 2014 och återupptogs 2016 då en arbets- och
referensgrupp tillsattes som undersökt om det går att ta fram ett nytt system för
interkommunal ersättning. Ett underlag togs fram och skickades på remiss till samtliga
regioner och landsting. Region Kronoberg svarade på remissen § 188/17 att avge
yttrande över remissen.
Utifrån remissyttranden ser SKL i nuläget inget skäl till att förändra modellen med en
rekommendation, men att förändringen av namnet, nya tillämpningsanvisningar samt
administrativa förenklingar är en övergångslösning.
Stödet byter namn från interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor
till mobilitetsstöd till folkhögskolor.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbelopp för mobilitetsstöd till folkhögskolorna för budgetåret 2018
till 400 kronor per deltagarvecka.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2019
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-23

Regionstyrelsen

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att fastställa schablonbelopp för mobilitetsstöd till folkhögskolorna för budgetåret
2018 till 400 kronor per deltagarvecka.

Sammanfattning
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för regioner och landsting för interkommunala
ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor. Rekommendationen har präglats
av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s
rekommendation.
En översyn påbörjades därför 2014 och återupptogs 2016 då en arbets- och
referensgrupp tillsattes som undersökt om det går att ta fram ett nytt system för
interkommunal ersättning. Ett underlag togs fram och skickades på remiss till
samtliga regioner och landsting. Region Kronoberg svarade på remissen § 188/17
att avge yttrande över remissen.
Utifrån remissyttranden ser SKL i nuläget inget skäl till att förändra modellen med
en rekommendation, men att förändringen av namnet, nya tillämpningsanvisningar
samt administrativa förenklingar är en övergångslösning.
Stödet byter namn från interkommunala ersättningar för utbildningar vid
folkhögskolor till mobilitetsstöd till folkhögskolor.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

SKLs Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 16/2017

Vårt dnr
17/00003

2017-10-13

Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna 2018
Dnr 17/03851

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 13
oktober 2017 beslutat
att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet för budgetåret
2018 uppgår till 400 kronor per deltagarvecka,
att man byter namn från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd
att SKL tillsammans med RIO, OFI och representanter för landsting/regioner, tar
fram nya tillämpningsanvisningar för mobilitetsstödet
att SKL vidare undersöker om det är möjligt att ta fram en överenskommelse eller
annan ersättningsmodell mellan SKL, landstingen/regionerna och folkhögskolorna
gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Bakgrund
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för regioner och landsting för interkommunala
ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor. Rekommendationen har präglats av
ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s
rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit och
under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa
rekommendationen.
En översyn påbörjades därför 2014 och återupptogs 2016 då en arbets- och
referensgrupp tillsattes som undersökt om det går att ta fram ett nytt system för
interkommunal ersättning. Ett underlag togs fram och skickades på remiss till
samtliga regioner och landsting, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO),
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) och Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf). Utifrån remissyttranden ser SKL i nuläget inget skäl till
att förändra modellen med en rekommendation, men att förändringen av namnet, nya
tillämpningsanvisningar samt administrativa förenklingar är en övergångslösning.

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

2017-10-13

Rekommendationen och resultatet av översynen redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Vårt dnr
17/00003

PM

2017-09-25

Vårt dnr:
Dnr 17/03851
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Bilaga 1

Tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Jacobsson

Översyn interkommunal ersättning
Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala
ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor.
Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över
tid i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock
förekommit och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa
rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från regioner
och landsting, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Offentligägda
folkhögskolors intresseorganisation (OFI) och Folkbildningsrådet (FBR), har därför
undersökt om det går att ta fram ett nytt system för interkommunal ersättning.
Uppdraget var att hitta en modell som stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig
samt bidrar till stabilitet och effektivitet (finansiellt och administrativt) både för
huvudmän och för folkhögskolor. Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är
att det inte är motiverat att föreslå en helt ny modell i nuläget, men att man i processen
har identifierat ett antal utmaningar med modellen framöver. Förslaget presenterades
för SKL:s beredning för kultur och fritid 2017-06-08 (se bilaga 1).
Förslaget gick ut på att SKL fortsätter att ta fram en rekommendation för
mobilitetsstöd för folkhögskola, men byter namnet från interkommunal ersättning till
mobilitetsstöd. SKL får i uppdrag att, tillsammans med RIO, OFI och representanter
för landsting/regioner, ta fram nya tillämpningsanvisningar. Anvisningarna ska också
innehålla konkreta förslag för att underlätta administrationen kring stödformen. SKL:s
kultur- och fritidsberedning får i uppdrag att undersöka vidare om det är möjligt att ta
fram en överenskommelse mellan SKL, landstingen/regionerna och folkhögskolorna
gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
SKL:s kultur- och fritidsberedning valde att skicka ut förslaget till förändringar av den
interkommunala ersättningen på remiss till samtliga regioner och landsting, OFI, RIO
samt till Folkhögskolor i förening inom SKL (Fhf).
Utöver att yttra sig över förslagen skickade kultur- och fritidsberedningen några
kompletterande frågor till remissinstanserna, som man ombads svara på. Frågorna var:
•

Vilka är de viktigaste förutsättningarna, för er organisation, att göra det möjligt
för individen att studera på vilken folkhögskola som helst i Sverige?

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Påverkar det regionala utvecklingsuppdraget synen på folkhögskolorna och i
så fall hur?
Vilka är det största utmaningarna för folkhögskolorna och deras verksamhet
framöver?
Vilken roll ser ni att SKL ska eller kan ha i frågor som rör folkhögskolorna?

Sammanställning av remissyttrandena

Arton regioner och landsting samt OFI, Fhf och RIO har valt att lämna in
remissyttrande över förslaget. Därutöver har ytterligare en organisation lämnat in
remissyttrande: Västra Götalands bildningsförbund.
Flertalet av remissinstanserna ställer sig bakom förslaget: Västerbottens läns
landsting, Region Halland, Region Örebro län, Region Jönköpings län, Region
Gotland, Region Östergötland, Region Gävleborg, Region Kronoberg, Landstinget
Sörmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Blekinge, Region Skåne och
Region Västmanland samt OFI, Fhf och RIO. Flera av dessa remissinstanser ser fram
emot en smidigare och enklare administrativ hantering och håller också med om
bedömningen att rekommendationen i dess nuvarande form är det bästa alternativet i
nuläget. Flera lyfter dock att om mobilitetsstödet även fortsättningsvis ska bygga på
rekommendationer från SKL bör samtliga regioner och landsting förhålla sig
solidariskt till regelverket.
Region Värmland och Landstinget Dalarna ställer sig bakom förslaget generellt, men
har vissa synpunkter. Region Värmland förordar till exempel att SKL även i
fortsättningen tar fram en rekommendation, men att den måste kompletteras med
ytterligare argument som stärker intentionerna med mobilitetsstödet. Region
Värmland menar också att det krävs mer underlag om för- och nackdelar med
överenskommelser för att kunna bedöma om det kan vara en bättre lösning än
nuvarande rekommendation. Region Dalarna ställer sig bakom samtliga förslag, men
föreslår att det ska heta mobilitetsersättning istället för mobilitetsstöd.
Region Uppsala är delvis positiv till förslagen, men har precis som Stockholms läns
landsting, synpunkter bland annat på nivån på rekommendationen. Dessa båda
regioner/landsting är de två som i dagsläget inte förhåller sig till rekommendationen
fullt ut. Region Uppsala är också en av de regioner där kostnaderna för interkommunal
ersättning överstiger intäkterna. Region Uppsala konstaterar att det saknas
ekonomiska medel för att följa SKL:s förslag, men ”finner dock att det vore önskvärt
att Region Uppsala kan ingå i en gemensam överenskommelse för ett mobilitetsstöd”.
Både Stockholms läns landsting och Region Uppsala vill också att SKL gör en
konsekvensanalys av vad en eventuell överenskommelse skulle komma att innebära,
framförallt ekonomiskt.
Västra Götalandsregionen anser att systemet med interkommunala ersättningar är
utdaterat och inte anpassat utifrån de förändringar som skett både på folkhögskolorna
och regionernas utvecklingsuppdrag. Västra Götalandsregionen hänvisar också till den
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utredning som de gjorde 2015 där de kom fram till att de ville avveckla ersättningen
till folkhögskolor utanför det egna länet och ersätta det med ett regionbidrag till
folkhögskolor i det egna länet. De ställer sig därför inte bakom förslaget.
Svaren på de kompletterande frågorna

De viktigaste förutsättningarna för att göra det möjligt för individen att studera på
vilken folkhögskola som helst i Sverige menar många av remissinstanserna är just den
interkommunala ersättningen, att den är likvärdig och har legitimitet.
Det som regioner och landsting ser som de största utmaningarna framöver är att
rekrytera kompetent personal och att kunna möta personer med skiftande behov. Den
långsiktiga finansieringen av verksamheten, framförallt för internatfolkhögskolorna,
lyfts också av flera regioner och landsting, men även av OFI, Fhf och RIO.
De flesta remissinstanserna anser att SKL:s roll är att företräda de offentligägda
folkhögskolorna och bevaka deras intressen. Flera ser också att SKL har en roll
bevaka folkhögskolefrågor generellt och ur ett omvärldsperspektiv. SKL:s
nätverkande roll lyfts också. Några ser SKL som en samordnande part mellan regioner
och landsting och dialogpart mellan rörelsefolkhögskolor och de offentligägda
folkhögskolorna. Någon lyfter att SKL i högre utsträckning än idag kan bidra till att
synliggöra folkhögskolornas arbete. SKL skulle även kunna spela en viktig och
samordnande roll för regionala politiker, med kultursamverkansmodellen som
förebild.
Svaret på frågan om det regionala utvecklingsuppdraget påverkar synen på
folkhögskolorna och i så fall hur redovisas i sin helhet i bilaga 2, eftersom dessa svar
skiljer sig mycket åt. Generellt ser regioner och landsting att folkhögskolorna
framförallt spelar stor roll både som viktiga utbildningsanordnare.
Sammanfattning

Remissyttrandena samt svaren på de kompletterande frågorna visar att det finns en
vilja att stödja individers möjlighet att gå en folkhögskoleutbildning, oavsett var i
landet som utbildningen finns. Två tredjedelar av regionerna och landstingen som har
lämnat remissyttranden menar att den nuvarande formen med en rekommendation från
SKL:s sida fungerar väl, men att tillämpningsanvisningarna behöver ses över samt
hanteringen av stödet underlättas administrativt. Några regioner och landsting lyfter
problematiken med nivån på schablonbeloppet och att det skulle bli ännu svårare att
hitta en gemensam och hållbar ekonomisk nivå med en överenskommelse. En region
menar att modellen är helt daterad.
Utifrån detta ser SKL i nuläget inget skäl till att förändra modellen med en
rekommendation, men att förändringen av namnet, nya tillämpningsanvisningar samt
administrativa förenklingar bara är en övergångslösning. De synpunkter som kommit
in under remissperioden visar på ett behov att SKL fortsätter att undersöka alternativa
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ersättningsmodeller, som bland annat tar hänsyn till de utmaningar som
folkhögskolorna själva samt huvudmännen har identifierat men även till de förändrade
uppdrag som regioner och landsting har idag. Det behövs också en fördjupad
konsekvensanalys för hur olika modeller skulle kunna slå ekonomiskt, både för
enskilda folkhögskolor och regioner/landsting.
Förslag till beslut

Beredningen för kultur och fritid föreslår styrelsen besluta
1. att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet för
budgetåret 2018 uppgår till 400 kronor per deltagarvecka,
2. att man byter namn från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd
3. att SKL tillsammans med RIO, OFI och representanter för landsting/regioner,
ta fram nya tillämpningsanvisningar för mobilitetsstödet, som även innehåller
administrativa förenklingar
4. att SKL undersöker vidare om det är möjligt att ta fram en överenskommelse
eller någon annan hållbar ersättningsmodell mellan SKL,
landstingen/regionerna och folkhögskolorna gällande mobilitetsstöd till
folkhögskolorna
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Bilaga 1.1

Tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Jacobsson

Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor
Bakgrund
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp
som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala ersättningar för
utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Interkommunal
ersättning är den ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en
studerande väljer att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region.
Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats
av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s
rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland
annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några
landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.
Uppdraget att hitta nya former för interkommunal ersättning
I SKL och folkbildningspolitiken (2012) tog SKL på sig uppdraget att se över den
interkommunala ersättningen: ”SKL kommer att omgående stödja/initiera en
diskussion mellan landstings-/regionföreträdare respektive folkhögskoleföreträdare för
att finna framtida former för ett mellan landstingen/regionerna gemensamt finansierat
"mobilitetsstöd" (det som idag utgör systemet för interkommunal ersättning)”.
Anledningen var bland annat den intressekonflikt som latent finns mellan anslagsgivning och anslagsmottagande där folkhögskolornas oberoende ska säkerställas
samtidigt som regioner/landsting samt stat vill kunna se effekter och påverka utfall av
bidrag. Men en annan anledning att se över rekommendationen är att folkhögskolornas
verksamhet har förändrats. Distansstudier, filialer och korta kurser är exempel på
relativt nya företeelser inom folkhögskolan och som alla kan påverka systemet med
interkommunal ersättning i olika grad.
Utifrån detta gjordes en kartläggning/utredning 2014 (se bilaga 1). Där uttryckte
regioner och landsting att det var bra att det finns en rekommendation för hur
interkommunala ersättningar för folkhögskolestudier ska hanteras. Dock identifierades att
den interkommunala ersättningen innebar en tung administrativ börda för regioner och
landsting. Ett antal förslag togs fram, som framförallt handlade om att förenkla de
administrativa rutinerna, men eftersom folkhögskolorna då var i begrepp att byta sitt
administrativa system lades utredningen och förslagen på is.
2016 återupptogs arbetet bland annat efter att frågan hade diskuterats i kultur- och
fritidsberedningen med anledning av att Västra Götaland hade tagit beslut om att inte
tillämpa SKL:s rekommendation.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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En arbets/referensgrupp utsågs för att arbeta med översynen och för att spegla
samtliga perspektiv så utsågs två representanter från landsting/ regioner, två från OFI
(Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation), två från RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och en från Folkbildningsrådet. SKL har varit
sammankallande. Arbets/referensgruppen har träffats tre gånger. Gruppen har
förutsättningslöst undersökt om det går att ta fram ett nytt system för interkommunal
ersättning som stimulerar till mobilitet, är enkelt och tydligt samt bidrar till stabilitet
och effektivitet (finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för
folkhögskolor.
Finansiering av folkhögskoleverksamheten
Det finns totalt 154 folkhögskolor i Sverige och de finansieras genom statsbidrag och
landstingsbidrag. Att staten och landstingen/regionerna svarar gemensamt för
finansieringen av folkhögskoleverksamheten, är något som SKL ställer sig bakom.
SKL ser det dock som önskvärt att det kommunala och landstingskommunala stödet i
högre grad utformas som ett komplement till det statliga grundstödet 1.
Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskoleverksamheten kan delas upp i:
•
•
•

Huvudmannabidrag till de egna folkhögskolorna
Inomlandstings-/regionbidrag till både de egna folkhögskolorna och RIOfolkhögskolorna, ofta baserat på procent av deltagarveckans värde
Interkommunala ersättningar till samtliga folkhögskolor för deltagare som
väljer att studera på folkhögskolor utanför det egna landstinget/den egna
regionen.

Landstingens/regionernas totala bidrag till folkhögskolorna är ca 690 miljoner kronor,
varav den interkommunala ersättningen är 88 miljoner kronor (siffror från
Folkbildningsrådet gällande 2015).
Nivån på den rekommenderade interkommunala ersättningen har byggt på den statliga
ersättningen. Den uppgår till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda
volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostnaderna för att ta emot
deltagare från andra regioner/landsting än det egna.
Generellt har Folkbildningsrådets definitioner, föreskrifter och regler för att bedriva
folkhögskoleverksamhet gällt även för den interkommunala ersättningen. Det har dock
funnits vissa undantag. SKL har därför tillsammans med RIO och OFI tagit fram
tillämpningsanvisningar för rekommendationerna. De senaste togs fram 2013. Det
finns dock utrymme för tolkningar i anvisningarna och frågan om vem som har
tolkningsföreträde har kommit upp.

1

SKL och folkbildningspolitiken, 2012
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Nuläge
Arbets/referensgruppen inledde sitt arbete med att identifiera nyttan och fördelarna
med att ha möjlighet att fritt få välja var i landet man vill studera, utifrån individens,
folkhögskolornas och regioners/landstingens perspektiv (se bilaga 2). Principen att
fritt kunna välja vilken utbildning och skola den enskilde vill gå finns inom hela
utbildningsväsendet och är kanske extra viktig när det gäller folkhögskola där själva
studieformen, den geografiska platsen och studietakten kan vara avgörande för den
enskilde att ens börja studera. Det finns också en samhällsekonomisk vinst i att olika
skolor kan erbjuda olika inriktning och specialisering, men också att folkhögskolorna
kan vara en del i att bygga en attraktiv region och dra till sig nya invånare. Genom en
nationell rekrytering och intagning säkerställs deltagarunderlaget på folkhögskolorna
och är en förutsättning för en mångfald av utbildningar.
För att få en bild över hur många deltagare en region ”tar emot” respektive ”skickar
iväg” tog Folkbildningsrådet fram statistikmaterialet som visar nettoöverskott
respektive underskott av antalet deltagare per landsting/region. Statistikavdelningen
på SKL sammanställde materialet i bifogade kartbild och tabell som tydligt visar hur
strömmarna mellan landstingen/regionerna ser ut under en termin (se bilaga 3). Detta
underlag visade att det totala antalet deltagare som en region/ett landsting tar emot
respektive skickar iväg är relativt jämt, men att några regioner/landsting går med
”överskott” (d.v.s. skickar iväg fler deltagare än de tar emot), medan andra går med
”underskott” (d.v.s. tar emot fler deltagare än de skickar iväg). Siffrorna och flödena
säger dock ingenting om andra för- respektive nackdelar det kan ha att ta emot eller
skicka iväg deltagare till/från andra delar av Sverige.
Underlaget visade ett behov att ta fram en lista över de enskilda folkhögskolor som tar
emot flest deltagare från andra regioner/landsting än det egna, eftersom de också bör
vara mest beroende av den interkommunala ersättningen 2. Folkbildningsrådet tog fram
även detta underlag, som visar att ett relativt begränsat antal skolor har många så
kallade utomlänselever och att de ofta är skolor med en väldigt specifik profil samt att
de oftast är internatskolor. Skolorna är utspridda i hela landet. Dessa skolor är väldigt
beroende av den interkommunala ersättningen idag.
Arbets/referensgruppen gjorde även en specialstudie av distansstudier, eftersom det är
– ur folkhögskoleperspektiv - en relativt ny företeelse och för att det har varit en del
frågor kring detta när det gäller tillämpningsanvisningarna för interkommunal
ersättning.

2

Statistikunderlaget visade dock på vissa brister, bland annat beroende på att folkhögskolorna har
rapporterat in olika i systemet, men också för att man har rapporterat in i ett nytt system. Det har därför
inte varit motiverat att presentera listan eller ta fram ytterligare statistiskt material eller tidsserier.
Materialet visar dock tydliga tendenser.
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Vad skiljer ersättningen till folkhögskolor jämfört med andra
ersättningar?
Tidigare var det ganska vanligt att SKL tog fram rekommendationer för ersättningar
av olika slag, men efter hand som bland annat lagstiftning reglerar vissa områden har
dessa rekommendationer blivit ovanliga. En av uppgifterna för arbets/referensgruppen
har därför även varit att undersöka hur andra system för mellankommunal ersättning
(gymnasieskola) och ersättning mellan landsting/regioner (sjukvård) fungerar. När det
gäller gymnasieskola styr skollagen hur ersättningen till kommuner gällande
antagning till nationella program ska räknas ut. SKL tar dock fram en handbok varje
år med en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och
föreskrifter samt kommentarer. När det gäller sjukvård finns ett riksavtal som SKL har
varit med att ta fram.
Det som bland annat skiljer folkhögskolorna från dessa båda områden är:
-

-

-

När det gäller interkommunal ersättning till folkhögskolor går ersättningen
direkt från landsting/region till enskilda skolor. Det vill säga att det inte är en
ren mellanregional ersättning
Det är skillnad mellan obligatorisk, lagstyrd verksamhet och en frivillig
verksamhet
De system som finns för ersättning mellan kommuner eller mellan
landsting/regioner inom andra områden är inte administrativt enklare, snarare
tvärtom.
Det är betydligt färre individer som går på folkhögskola (ca 30 000 per termin)
än till exempel gymnasiet och av dem är det ännu färre som berörs av
interkommunal ersättning för folkhögskola.

Förenkling av administration för såväl regioner och landsting som
folkhögskolor
Arbets/referensgruppen har också försökt inventera orsaken till vad som tar mest tid
när det gäller den administrativa bördan. Och vad som eventuellt skulle kunna
avhjälpas med hjälp av de administrativa stödsystemen. Här har underlaget från 2014
tjänat som en utgångspunkt, men inspel från regioner och landsting har även inhämtats
från SKL:s nätverk för chefstjänstemän som på landsting/regioner ansvarar för frågor
om styrning och finansiering av folkhögskolor (våren 2017).
En av de saker som tar mycket tid är fakturahanteringen. Både för att folkhögskolorna
som ska ta fram underlaget och för landsting/regioner som lägger mycket tid på
kontroll, framförallt gällande deltagarnas folkbokföringsadress. Här skulle det finnas
möjlighet att koppla samman SPAR till det administrativa system som
folkhögskolorna använder sig av. Det skulle dels kvalitetssäkra uppgifterna och ta bort
ett kontrollmoment. Det finns ytterligare delar som skulle kunna automatiseras och
tydligare tillämpningsanvisningar skulle kunna underlätta.
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Slutsatser och förslag
Översynen har visat att SKL:s rekommendation gällande interkommunal ersättning för
folkhögskolor i sin nuvarande form fortfarande är en fungerande modell, men har sina
svagheter och utmaningar. Modellen med en rekommendation, istället för avtal eller
överenskommelse, bygger på ömsesidighet och tillit för att det ska fungera. Det är
också en förutsättning eftersom det inte finns några lagar som styr verksamheten. Om
något landsting/någon region beslutar att inte tillämpa rekommendationen kan hela
modellen falla. Så en av frågorna under processen har varit hur man kan säkra upp ett
sådant system utan att öka administrationen? Modellen som den fungerar idag är redan
administrativt tung både för folkhögskolor och regioner/landsting, speciellt med tanke
på antal deltagare som det rör sig om.
Ett förslag som har lyfts är om det är möjligt att ta fram ett avtal eller en
överenskommelse mellan regioner/landsting, folkhögskolorna och SKL. Det har inte,
inom ramen för den tid som avsatts varit möjligt att undersöka detta vidare, men det
hade varit intressant och kan vara en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart
system. Det är dock viktigt att en sådan överenskommelse eller avtal har en rimlig
nivå av styrning och administration.
Det är svårt att se att det skulle gå att ta bort den interkommunala ersättningen. Det
skulle slå hårt ekonomiskt, framförallt för vissa enskilda skolor, men även för vissa
landsting/regioner. Risken är att det ökar protektionism och likriktning snarare än att
främja mobilitet, mångfalden av olika utbildningar och friheten att kunna studera var
som helst i landet.
Det är inte bara folkhögskolorna som har förändrats över tid. I och med det regionala
utvecklingsuppdraget har regionerna bland annat ansvar för kompetensplattformarna
där folkhögskolorna i vissa fall ingår. Kultursamverkansmodellen har också inneburit
att dialogen med civilsamhället och därmed folkhögskolorna har fått en ny aktualitet
och nya former. Det här påverkar hur regionerna förhåller sig till bidrag på nya sätt.
Region Skåne har till exempel tagit fram en överenskommelse tillsammans med
folkbildningen där man gemensamt identifierat ett antal utvecklingsområden. Här är
det viktigt att följa utvecklingen.
Trots detta är det inte motiverat att föreslå ett helt nytt system i nuläget. Förslaget är
därför att SKL tar fram en rekommendation för mobilitetsstöd för folkhögskola, som
liknar nuvarande form för interkommunal ersättning. Samtidigt byter man namnet från
interkommunal ersättning till mobilitetsstöd för att bättre spegla vad bidraget ska
stimulera. SKL får också i uppdrag att tillsammans med RIO, OFI och representanter
för landsting/regioner, ta fram nya tillämpningsanvisningar som tydliggör vad som
gäller för till exempel korta kurser, distansstudier och filialverksamhet. Anvisningarna
ska också innehålla konkreta förslag för att underlätta administrationen kring
stödformen. Kultur- och fritidsberedningen får i uppdrag att undersöka vidare om det
är möjligt att ta fram en överenskommelse mellan SKL, landstingen/regionerna och
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Vårt dnr:
16/04505

folkhögskolorna gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna. Dessa förslag behöver
dock förankras med berörda och därför skicka ut detta PM på remiss.
Förslag till beslut
Beredningen för kultur och fritid beslutar att:
-

Skicka ut PM inklusive förslag på remiss till samtliga regioner och landsting,
RIO, OFI och Fhf (Folkhögskoleföreningen inom SKL) med sista dag att
lämna yttrande 2017-08-11. RIO och OFI uppmanas att inhämta synpunkter på
förslaget från sina respektive medlemsskolor. Ärendet tas upp i kultur- och
fritidsberedningen i september 2017 med förslag till styrelsen samma månad.
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Påverkar det regionala utvecklingsuppdraget synen på
folkhögskolorna och i så fall hur?
Östergötland: Det regionala utvecklingsuppdraget har inte inneburit att synen på
folkhögskolornas betydelse har förändrats. Folkhögskolorna är fortsatt viktiga
utbildningsaktörer tillsammans med gymnasie-, yrkeshögskolor och universitet. Och
har därmed en viktig roll i arbetet med den regionala kompetensplattformen.
Kronoberg: Samhällets och arbetsmarknadens ständiga utveckling ställer höga krav på
individens utbildning och kompetens. För att möta utmaningarna och bli
konkurrenskraftiga satsar Region Kronoberg på en fungerande kompetensförsörjning.
Region Kronoberg stöder länets kommuner i deras arbete med skolfrågor, förmedlar
utbildning och material. Det regionala utvecklingsuppdraget har synliggjort
folkhögskolorna vilket upplevs som mycket positivt. Folkhögskolorna är på så sätt en
integrerad del av den regionala kompetensförsörjningsstrategin.
Dalarna: Dalarna har ännu inte bildat region, men folkbildningen ingår i den av
Landstinget Dalarna antagna Kultur‐ och bildningsplanen 2016‐2018. Planen utgör ett
underdokument till den Regionala utvecklingsplanen (Dalastrategin), men
folkbildningen har där inte lyfts fram i någon större utsträckning. När Dalarna 2019
bildar egen region och tar fram sin kommande regionala utvecklingsplan finns
förutsättningar för att folkbildningen kan komma att lyftas på ett annat sätt. Det finns
en regional överenskommelse för etablering av nyanlända, Vägen in, där
folkhögskolorna finns med som samarbetsparter när det gäller t ex Vägen till språk
och utbildning och Vägen till social sammanhållning och delaktighet.
Folkhögskolorna har på många sätt visat att man snabbt kan ställa om när stora
samhällsförändringar sker. Ökade nationella uppdrag och höjda statliga anslag bidrar
även till att stärka folkhögskolornas ställning som regionalt viktiga aktörer.
Halland: Ja, i många fall. Folkhögskolor lyfts fram som en viktig aktör i regional
utveckling. Genom folkhögskolornas frihet från styrning möjliggörs utbildningar som
i andra sammanhang kan vara svåra att starta. Folkhögskolor tar stort ansvar bland
annat för mottagande och integrering av nyanlända. De spelar också en viktig roll med
sitt arbete med ungdomar som saknar gymnasieutbildning.
Västra Götaland: Folkbildning och folkhögskolor spelar en viktig roll i det regionala
utvecklingsuppdraget. Områden där Västra Götalandsregionen pekar ut folkhögskolor
som viktiga aktörer är folkhälsa, fullföljda studier, kompetensförsörjning, kultur,
mänskliga rättigheter och överenskommelsen med den sociala ekonomin.
Folkhögskolornas viktigaste utmaning är att utveckla sin verksamhet på ett sådant sätt
att uppdragen från exempelvis kommuner och Arbetsförmedlingen utvecklas i nära
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anknytning till kärnverksamheten och med civilsamhällsanknuten verksamhet och
allmän- och särskild kurs. Det är angeläget att bidragsgivarna skapar goda
förutsättningar för långsiktighet och stabilitet. Dialogen mellan folkhögskolorna bör
därför utvecklas från systemet med interkommunala ersättningar, där
kommunikationen sker genom fakturor, till att handla om hur vi kan möta vår tids
samhällsutmaningar.
Uppsala: I den regionala utvecklingsstrategin för Region Uppsala ser man positivt på
begreppet livslångt lärande. I huvudsak behandlas däremot folkbildningsfrågorna
inom kulturförvaltningen och där är den regionala kulturplanen det viktigaste
styrdokumentet. En ny regional kulturplan för åren 2019-2022 är under utarbetande. I
kulturplanen beskrivs folkbildningen som en del av civilsamhället och som en viktig
aktör i den lokala kulturutvecklingen.
Sörmland: Folkhögskolorna har i grunden en viktig del i den regionala utvecklingen.
Det gäller naturligtvis framför allt grunduppdraget att bidra till ökad kompetens och
höjd utbildningsnivå. Eventuellt kan ett utvidgat regionalt utvecklingsuppdrag bidra
till att folkhögskolornas specifika former för kompetensutveckling bli mer synliga ur
ett samlat bildnings- och utbildningsperspektiv samt även att möjligheterna till
naturlig integration genom en mångfald av kurser uppmärksammas och utnyttjas mer.
Örebro: Genom det regionala utvecklingsuppdraget att bidra att skapa tillväxt i
regionen får folkhögskolorna en viktig roll dels som demokratiutvecklare och dels
som utbildningsanordnare. Detta kan påverka hur folkhögskolorna utvecklas och
måste beaktas. Utmaningen är att finna balans mellan bildningsidealet och samhällets
behov av kompetensförsörjning. Folkhögskolorna bidrar starkt till att människor
utvecklas utifrån sina färdigheter, kompetenser och intressen, till regionens
kompetensförsörjning t.ex. genom yrkesutbildning och är ett stort stöd för att hjälpa
människor att komma ut i arbete eller till vidare studier. Folkhögskolorna har sin
grund i inkluderande mångfald och motverkar utanförskap.
Skåne: Skåne står inför stora utmaningar när det gäller att säkra en långsiktig
kompetensförsörjning. Genom en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på
arbetskraft med rätt utbildning och kompetens kan fler få ett arbete. Ett kraftfullt
agerande så att fler människor får en försörjningskälla och en gemenskap ökar
tillväxten. Skåne behöver underlätta för framförallt nya skåningar och unga att komma
in på arbetsmarknaden. Vi behöver kraftsamla kring ungas arbetslöshet och motverka
för tidiga skolavhopp och för sent inträde på arbetsmarknaden. Folkbildningen i Skåne
har potential att spela en framträdande roll i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Det utgör med sin verksamhetsmässiga, pedagogiska och
organisatoriska särart en unik skolform, där de individuella förutsättningarna är i
fokus. Folkhögskolorna har därigenom en unik position att medverka till att lösa
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gemensamma samhällsutmaningar och goda möjligheter att nå dem som av olika skäl
inte uppnått behörighet för vidare studier, som saknar arbetslivserfarenhet eller som är
särskilt utsatta. Genom att erbjuda en flexibel utbildningsform, ett brett kursutbud,
mångfald av metoder och kunskapen i att kunna möta individen där den befinner sig är
folkbildningen en viktig kompetensförsörjningsresurs för den regionala utvecklingen i
Skåne.
17 av Skånes 18 folkhögskolor är samlade i föreningen Skånes folkhögskolor i
samverkan. Ett syfte med föreningen är att bli en tydligare part i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Som ett resultat av att civilsamhället får en allt större
betydelse för den regionala utvecklingen har Region Skåne, Skånes Folkhögskolor i
samverkan, Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan och Skånes
bildningsförbund ingått en överenskommelse avseende bildning- och
utbildningsverksamhet. Överenskommelsen syftar bland annat till att synliggöra och
stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Överenskommelsen ska
bidra till såväl statens fyra syften för folkbildningen som till förverkligandet av
Region Skåne utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”. Målet är att tillsammans
skapa ett långsiktigt samarbete för de gemensamma samhällsutmaningar som både
folkbildningen och Skåne står inför. Överenskommelsen består av sju gemensamt
identifierade områden; demokrati, integration, mångfald, kompetensförsörjning och
arbetsmarknad, kultur, miljö och folkhälsa.
Region Skåne har följande två kulturpolitiska mål:
1. Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets
2. Alla har möjlighet att delta i Skånes kulturliv och upplevelser
För att uppnå de kulturpolitiska målen och bidra till målbilden i den regionala
utvecklingsstrategin arbetar Region Skåne med nio kulturpolitiskastrategier som ska
genomsyra kulturnämndens arbete. Barn och unga samt nationella minoriteter är
dessutom kulturpolitiskt prioriterade målgrupper. Folkhögskolorna i Skåne spelar en
avgörande roll för kulturnämndens långsiktiga utvecklingsarbete. Folkhögskolorna i
Skåne är viktiga i såväl utbildningsinfrastrukturen som den kulturella infrastrukturen,
då folkhögskolorna erbjuder utbildningar inom konst- och kultur i hela Skåne men
även erbjuder sina elever möjligheten att delta i kulturaktiviteter. Folkhögskolorna har
därför stor betydelse som utbildnings- och kulturaktörer för det professionella
kulturlivet. En del av utbildningarna har ett starkt söktryck från hela Norden. Flera av
folkhögskolorna i Skåne har konst och kulturprofil och många samverkar med
kommunerna om kulturprojekt vilket innebär att de är en viktig resurs både som
utbildningsaktör och kulturarrangör i sin hemkommun. I synnerhet utanför de större
städerna är folkhögskolorna en viktig utvecklingsaktör som skapar dynamik i det
lokala kulturlivet och erbjuder invånarna ett konst och kulturutbud i närområdet.
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Region Skåne vill därför stärka folkhögskolornas roll i utbildningssystemet avseende
konstnärliga utbildningar samt stärka folkhögskolornas roll som kulturaktörer i Skånes
kommuner.
Västmanland: Folkhögskolan som studieform har alltid spelat en viktig roll i regionen.
Den har en fortsatt del i att bygga en attraktiv region och bör lyftas fram tydligare. I
det regionala utvecklingsuppdraget har regionen ansvar för kompetensplattformen där
folkhögskolan bör ingå som en naturlig del.
Jönköping: Sedan Region Jönköpings län bildades har folkhögskolornas betydelse för
att bidra till länets arbetsmarknad blivit än tydligare, men det fanns även innan
regionbildningen en stark medvetenhet om möjligheten att med folkhögskolornas
utbildningsutbud stärka arbetsmarknaden.
Gotland: Folkhögskolestyrelsen/GVN nämnden menar att folkhögskolorna har en
viktig funktion avseende kompetensförsörjning som utbildningssamordnare i det
regionala utvecklingsarbetet. Med en ökad kännedom om folkhögskolornas potential
och flexibilitet skulle fler regioner kunna använda eller samarbeta med
folkhögskolorna i det regionala utvecklingsuppdraget.
Gävleborg: Det regionala utvecklingsuppdraget stärker bilden av folkhögskolornas
betydelse och roll inom regionen. Folkhögskolorna finns geografiskt fördelade i
regionen vilket ger möjlighet för hela regionen att utvecklas. T.ex. ger distanskurser
och internat individen större möjlighet att välja både typ av utbildning och studieort.
Gävleborgs län är en region med låg utbildningsnivå. Folkhögskolorna är en viktig
faktor för att höja utbildningsnivån och tillväxten. Folkhögskolorna har även stor
betydelse för integration av nyanlända.
Värmland: Folkhögskolan som skolform har under senare år fått en mer formell roll
och funktion i det svenska utbildningssystemet. Vilket nu ytterligare förstärks genom
ett regeringsbeslut att folkhögskolans allmänna kurser från och med 1 juli 2017
ansluts till Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande
(EQF). Och insatser för att även ansluta särskilda kurser är på gång.
Folkhögskolorna har och i och med detta ytterligare stärkt sin funktion som en viktig
aktör som bidrar till höjd utbildningsnivå och kompetensmatchning. Folkhögskolans
flexibilitet är en tillgång då det gäller samordning och utveckling av
kompetensförsörjning t.ex. i arbete med regionala kompetensplattformar.
Folkhögskolors utbud av estetiska kurser har traditionellt haft stor betydelse för
kulturutveckling och kulturutbud och har med detta en viktig funktion i att förverkliga
de regionala kulturplanerna.
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Skolorna har genom specifika statliga kursuppdrag som är riktade mot ungdomar och
invandrare, ex. SMF och Etableringskurser, visat att man med bra resultat svarat upp
till statens målsättning. Att fler ungdomar går till vidare studier och att invandrare blir
etablerade har stor betydelse i det regionala utvecklingsuppdraget.
Sammantaget så har folkhögskolan som skolform i och med det regionala
utvecklingsuppdraget fått en tydligare funktion. Förutom den självklara styrningen av
de egna offentligägda skolorna är kontakt och dialog med folkhögskolor med annan
huvudman en viktig del i uppdraget.
Blekinge: Landstinget Blekinge ser stora möjligheter med verksamheten på Blekinge
folkhögskola. Folkhögskolans grundpelare i verksamheten är just kultur och hälsa. Att
vi genom kulturaktiveter ökar människors hälsa är väl känt. Likaså med bildning som
pågår hela livet ger hälsoeffekter och utveckling för människor i alla åldrar. Så
förutom sitt statliga uppdrag så gör folkhögskolan nytta inom Landstinget Blekinge.
Ett exempel på detta är ”Snabbspår för invandrare med vårdutbildning”. Där
folkhögskolan tillsammans med Landstinget och Arbetsförmedlingen genomför
utbildning i svenska språket, sjukvårdssvenska och samhällsorientering samtidigt som
de studerande får en språkpraktikplats inom Landstinget Blekinges verksamheter.
Denna satsning är bra för alla parter, för kursdeltagaren ger det snabbare vägar till en
anställning och för Landstinget ger det möjlighet att rekrytera i bristyrken.
En annan ibland bortglömd grupp är pensionärer som har möjlighet att läsa 15-16
olika kurser varje termin två dagar i veckan på Blekinge folkhögskola. Det ger den
åldersgruppen hälsa och känsla av sammanhang. Vi ska inte glömma den sociala
kontakten som är jätteviktig då många lever ensamma.
Folkhögskolans sommar kurser ger också hälsa och möjlighet att kunna gå en kortare
folkhögskolekurs i skapande ämnen som konst, textil och musik. Den årliga
Jazzveckan tillsammans med Musik i Blekinge är ett lysande exempel.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§340

Utredning om att införa reserv-el vid
vårdcentraler och
folktandvårdscentraler (17RK865)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd (Gränsbygdskliniken),
Tingsryd och Växjö (Skärvet och Centrum) bereds i samband med investeringsplan
2018 inför beslut i regionstyrelsen i januari 2018.
I beredningen av investeringen ska förutsättningar prövas för att se om genomförande
kan ske enligt bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men även utifrån
konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av hyreskostnader.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 126/17 att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av
reserv-el inom primärvård och tandvård för redovisning på regionstyrelsens
sammanträde den 19 december med anledning av motion från Britt-Louise Berndtsson
(c) ”Inför reservkraft fullt ut inom primärvården och tandvården”.
En utredning i ärendet har genomförts. I utredningen av behovet av reserv-el inom
primärvård har utgångspunkten varit att medborgarna bör ha möjligt att kunna uppsöka
vårdcentral i respektive kommun även vid ett el-avbrott. Hänsyn har också tagits till
dagens vårdcentraler som har reserv-el. Inom tandvården är bedömningen att behov
inte finns av reserv-el. I den fortsatta beredningen av investeringen ska förutsättningar
prövas för att se om genomförande kan ske enligt bifogad utredning, både ur
fastighetsperspektiv men även utifrån konsekvenserna gällande avtal och eventuell
höjning av hyreskostnader.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L), Robert Olesen (S), Daniel Liffner, Roland
Gustbée (M) och kanslidirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd (Gränsbygdskliniken),
Tingsryd och Växjö (Skärvet och Centrum) bereds i samband med investeringsplan
2018 inför beslut i regionstyrelsen i januari 2018.
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Regionstyrelsen

Utredning om att införa reserv-el vid vårdcentraler och
folktandvårdscentraler

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd, Tingsryd och
Växjö (Skärvet och Centrum) bereds i samband med investeringsplan 2018 inför
beslut i regionstyrelsen i januari 2018.
I beredningen av investeringen ska förutsättningar prövas för att se om
genomförande kan ske enligt bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men
även utifrån konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av
hyreskostnader.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 126/17 att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet
av reserv-el inom primärvård och tandvård för redovisning på regionstyrelsens
sammanträde den 19 december med anledning av motion från Britt-Louise
Berndtsson (c) ”Inför reservkraft fullt ut inom primärvården och tandvården”.
En utredning i ärendet har genomförts. I utredningen av behovet av reserv-el
inom primärvård har utgångspunkten varit att medborgarna bör ha möjligt att
kunna uppsöka vårdcentral i respektive kommun även vid ett el-avbrott. Hänsyn
har också tagits till dagens vårdcentraler som har reserv-el. Inom tandvården är
bedömningen att behov inte finns av reserv-el. I den fortsatta beredningen av
investeringen ska förutsättningar prövas för att se om genomförande kan ske enligt
bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men även utifrån konsekvenserna
gällande avtal och eventuell höjning av hyreskostnader.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2017-11-20

Inför reservkraft fullt ut inom primärvården och
tandvården - utredning
Ärende
Regionfullmäktige beslöt § 126/17 att uppdra åt regionstyrelsen att utreda
behovet av reserv-el inom primärvård och tandvård för redovisning på
regionstyrelsens sammanträde den 19 december med anledning av motion från
Britt-Louise Berndtsson (c) ”Inför reservkraft fullt ut inom primärvården och
tandvården”.
Genomförande
I utredningen av behovet av reserv-el inom primärvård har utgångspunkten varit
att medborgarna bör ha möjligt att kunna uppsöka vårdcentral i respektive
kommun även vid ett el-avbrott. Hänsyn har också tagits till dagens vårdcentraler
som har reservel. Inom tandvården är bedömningen att behov inte finns av
reserv-el.
Nuläge

Inom Region Kronoberg är det i nuläget fem av åtta kommuner som har reservel
på vårdcentraler med manuell eller automatstartad el. Samtliga vårdcentraler inom
dessa kommuner har inte reservel men det finns i varje kommun.
I kommunerna, Alvesta, Markaryd och Tingsryd finns inte någon vårdcentral med
reservel. Växjö tätort har endast en vårdcentral med reservel vilket är litet i
förhållande till befolkningsmängd. Tandvården har ingen reservel.
Behov

Det finns behov av tillgång till reserv-el i Alvesta, Markaryd och Tingsryds
kommun. I nedanståeden tabell finns beskrivning vilka vårdcentraler som är
aktuella. Med anledning av befolkningsmängden i Växjö tätort är behovet att även
inkludera vårdcentralen Skärvet och Centrum. Högsta prioritet ett är att Skärvet
får tillgång till reserv-el då de förutom att vara jourläkarcentral även har ett
speciellt uppdrag vid allvarlig händelse med att avlasta akutmottagningen i Växjö.
Kommun

Vårdcentral som har
reserv-el

Alvesta

Vårdcentral med behov
men som inte har reserv-el
Vårdcentralen i Alvesta

Lessebo

Vårdcentralen i Lessebo

Ljungby

Vrdcentralen Kungshögen
Vårdcentralen Sländan
Vårdcentralen Lagan

Markaryd

Vårdcentralen i Markaryd

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2017-11-20

Tingsryd

Vårdcentralen i Tingsryd

Uppvidinge

Vårdcentralen i Lenhovda

Växjö

Vårdcentralen i Braås

Vårdcentralen Skärvet

Vårdcentralen i Lammhult

Vårdcentralen Centrum

Vårdcentralen i Rottne
Vårdcentralen Hovshaga
Capio
Älmhult

Vårdcentralen Achima
Care

En ytterst preliminär bedömning är att det går att anlägga automatstartad reservel i
direkt anslutning till vårdcentralerna i enlighet med högra kolumnen ovan.
Dock är det nödvändigt att mer detaljerat pröva att förutsättningar finns för att
genomförande kan ske enligt bifogad utredning både ur fastighetsperspektiv men
även utifrån konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av
hyreskostnader.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
En investering av reserv-el på fem vårdcentraler inom primärvård till en preliminär
kostnad om ca 5.0 Mkr. Till detta kommer årliga service-, drift samt eventuella
avtal om ca 300 Tkr. Investeringen föreslås beredas i samband med beredning av
investeringsplan 2018, vilken fastställs av regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
Att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd, Tingsryd och
Växjö (Skärvet och Centrum) bereds i samband med investeringsplan 2018 inför
beslut i regionstyrelsen i januari 2018.
I beredningen av investeringen ska förutsättningar prövas för att se om
genomförande kan ske enligt bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men
även utifrån konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av
hyreskostnader.

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-27

§
126.

Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård
och tandvård 17RK865
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid
elavbrott. Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat sex
avvikelser orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande till
den kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården och
tandvården, att motionen avslås främst mot bakgrund av de investeringskostnader
som uppstår för Region Kronoberg.
För att besluta om och i vilken omfattning reservel ska finnas inom primärvård och
tandvård föreslås att regionstyrelsen utreder frågan vidare inför senare beslut i
ärendet.
Yrkanden
- Britt-Louise Berndtsson (C) och Håkan Engdahl (-) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december samt
att därmed anse motionen besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Regiondirektör
Britt-Louise Berndtsson (C)
Beslutsunderlag
 §185 RS Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
 §252 RSAU Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård
 Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom
primärvård och tandvård.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-27

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2017-08-02

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom
primärvård och tandvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed avslå motionen.

Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid
elavbrott. Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat
sex avvikelser som är orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande
till den kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården
och tandvården, att motionen avslås, samt att uppdra åt regionstyrelsen att utreda
behovet av reserv-el inom primärvård och tandvård utifrån dagens behov.
Svar på motion
I Sverige finns inga lagar, förordningar eller riktlinjer som ställer krav på att det ska
finnas reservel inom primärvård och tandvård. Inom Region Kronoberg är det
idag fem vårdcentraler som har reservel, ingen reservel finns inom tandvården.
Enligt regionens avvikelsesystem har det from 2008 t o m 2017-06-26 registrerats
totalt sex elavbrott.
Efter stormen Gudrun 2005 beslöt dåvarande landstingsstyrelsen att det skulle
finnas en vårdcentral i varje kommun med reserv-el. Landstingsstyrelsens beslut
har inte verkställts i den utsträckning som avsågs varför regionfullmäktige föreslås
besluta uppdra åt styrelsen att följa upp det tidigare beslutet och bereda underlag
för slutgiltigt beslut i frågan avseende omfattning av reserv-el inom primärvård och
tandvård utifrån dagens behov.
Utbyggnad av full reserv-el innebär mycket stora investeringskostnader och det
finns sannolikt ett flertal av både anläggningar för Folktandvård som för
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Svar på motion
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2017-08-02

Primärvård där det inte ens är möjligt att installera reservkraft pga. av platsbrist,
miljöskäl eller av det skälet att Region Kronoberg själv inte äger fastigheterna.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Motionens förslag innebär en investering av reserv-el på 51 av 56 enheter inom
primärvård och folktandvård till en preliminär kostnad om ca 51 000 000 Mkr
(1 Mkr per enhet). Investeringskostnaden kan dock variera kraftigt beroende på
olika faktorer såsom storlek på byggnad, fysisk utformning mm.
Till detta kommer årliga driftskostnader på ca 2 000 000 Mkr (40 000 per enhet
och år).
Regionstyrelsen har att förhålla sig till den av regionfullmäktige beslutade
investeringsramen för 2018 med flerårsplan 2019-2020. Inom investeringsramen
sker en prioritering som sedan regionstyrelsen fastställer i den årliga
investeringsplanen.
Regionstyrelsens bedömning är att nyttan av att inför reserv-el fullt ut är låg i
förhållande till den beräknade investeringskostnaden, främst mot bakgrund av
antalet rapporterade avvikelser, men även med hänsyn till Region Kronobergs
ekonomiska läge under kommande budgetplanperiod. Däremot anser
regionstyrelsen att landstingsstyrelsens tidigare beslut i ärendet ska följas upp och
beredas inför senare beslut i regionstyrelsen, samt bedömas i relation till övriga
investeringar i investeringsplan.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§341

Tobacco Endgame - regional
handlingsplan (16RK708)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Sammanfattning

Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame-strategin i augusti 2016 med
målet att uppnå en så god hälsa som möjligt för länets invånare, samt att begränsa
rökningsrelaterad ohälsa till ett minimum. Målet med Tobacco Endgame är att år 2025
ska andelen dagligrökare i befolkningen ha minskat till mindre än fem procent och där
rökning inte längre klassas som ett dominerande folkhälsoproblem.
En handlingsplan för det regionala arbetet i Kronobergs län är framtagen, tillsammans
med Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att nå målen. En regional arbetsgrupp får
ansvaret för att årligen ta fram och utvärdera verksamhetsplan för det regionala arbetet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional handlingsplan Tobacco Endgame
 Regional Handlingsplan Tobacco Endgame 2017
 §42 FHB Regional handlingsplan för Tobacco Endgame

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-15

§42

Regional handlingsplan för Tobacco
Endgame (16RK708)
Beslut

Folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Sammanfattning

Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame strategin i augusti 2016 med
målet att uppnå en så god hälsa som möjligt för länets invånare, samt att begränsa
rökningsrelaterad ohälsa till ett minimum. Målet med Tobacco Endgame är att år 2025
ska andelen dagligrökare i befolkningen ha minskat till mindre än fem procent och där
rökning inte längre klassas som ett dominerande folkhälsoproblem.
En handlingsplan för det regionala arbetet i Kronobergs län är framtagen, tillsammans
med Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att nå målen. En regional arbetsgrupp får
ansvaret för att årligen ta fram och utvärdera verksamhetsplan för det regionala arbetet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om rökfri skola och rökfria arbetsplatser.
I ärendet har följande yttrat sig:
Charlotte Branting, Patrick Ståhlgren, Pernilla Tornéus, Eva Ballovare, Judit Svensson,
Michael Öberg, Åke Gummesson och Ulf Engqvist.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional handlingsplan Tobacco Endgame
 Regional Handlingsplan Tobacco Endgame 2017
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-15
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Missiv beslutsunderlag
Handläggare: Ingrid Aurin,
Datum: 2017-10-25

Folkhälsoberedningen

Regional handlingsplan Tobacco Endgame
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen
och kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Sammanfattning
Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame strategin i augusti 2016
med målet att uppnå en så god hälsa som möjligt för länets invånare, samt att
begränsa rökningsrelaterad ohälsa till ett minimum. Målet med Tobacco Endgame
är att år 2025 ska andelen dagligrökare i befolkningen ha minskat till mindre än
fem procent och där rökning inte längre klassas som ett dominerande
folkhälsoproblem.
En handlingsplan för det regionala arbetet i Kronobergs län är framtagen,
tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att nå målen. En regional
arbetsgrupp får ansvaret för att årligen ta fram och utvärdera verksamhetsplan för
det regionala arbetet.

Michael Öberg
Ordförande Folkhälsoberedningen

Annika Magnerot
Verksamhetschef

7977e125-4615-459b-ad27c3a95a944b18.docx
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Ingrid Edvardsson Aurin
2017-10-18

TOBACCO ENDGAME – RÖKFRITT SVERIGE 2025
Handlingsplan för Kronobergs län 2018 - 2025
Detta är en handlingsplan gällande Tobacco Endgame för det regionala arbetet i
Kronobergs län. Målsättningen är att Länsstyrelsen och Region Kronoberg
tillsammans med kommunerna arbetar enligt Tobacco Endgames målsättning om
ett tobaksfritt samhälle med mindre än fem procent dagligrökare till år 2025.
Bakgrund
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, och dess medlemsorganisationer1 tagit
initiativet till. Förslaget innebär att regeringen fattar ett principbeslut om en
utfasningsstrategi, då rökningen ska ha minskat till mindre än fem procent
dagligrökare i den vuxna befolkningen och att vi som nation ska följa
tobakskonventionen.
WHO har genom sin Tobakskonvention2 och FN genom sitt NCD-initiativ3
uppmärksammat problematiken och försett medlemsländerna med en bred
strategi med åtgärder som erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaksbruket och
därmed förbättra folkhälsan. Tobakskonventionen som ratificerades av Sverige
2005 är en politisk viljeyttring för ett förstärkt och kontinuerligt
tobaksförebyggande arbete som syftar till att minska den tobaksrelaterade
sjukligheten och dödligheten, men också tobakens samhälls- och miljöpåverkan.
Det krävs en kombination av flera olika åtgärder från global till lokal nivå för att
nå målen.
Tobaksrökningen skapar ohälsa, fattigdom och skadar miljön. Rökning är en
välkänd markör som förstärker ojämlikhet i hälsa då rökning är betydligt vanligare
i utsatta grupper, till exempel bland personer som är arbetslösa, har en kort
utbildning, har en psykisk sjukdom samt kvinnor som är ensamstående. Därmed
blir arbetet med att minska frekvensen med rökning också ett sätt att minska den
ojämlika fördelningen av ohälsa i befolkningen.
Rökning är såväl ett globalt som nationellt problem. Allt fler länder bestämmer sig
för att med hjälp av olika åtgärder sätta stopp för de produkter som under det
1

www.tobaksfakta.se
The WHO Framework Convention on Tobacco Control, Världshälsoorganisationens
ramkonvention om tobakskontroll, 2003.
3 Non Communicable Diseases, icke smittbara sjukdomar, 2012.
2

Handlingsplan Tobak
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senaste århundradet dödat sex miljoner människor varje år, vilket är fler individer
än världskrig och farsoter tillsammans. Denna långdragna hälsokatastrof har
startats och underhållits av en global tobaksindustri.
Flera länder har tagit initiativ till ytterligare skärpning av strategin genom politiska
beslut. Exempel på sådana länder är Nya Zeeland vars politiska ambition är att
praktiskt taget vara rökfritt år 2025, Irland (2025), Skottland (2034) och Finland
(2040). Denna strategi – Tobacco Endgame – innebär ett perspektivskifte som
bidrar till ett ökat fokus på kraftfulla åtgärder för ett minskat tobaksbruk.
Med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta påverkbara
hälsoklyftor inom en generation” vill regeringen se ”ett fortsatt minskat
tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett
dominerande folkhälsoproblem”. Regeringen ställde sig därför bakom målet om
att nå ett rökfritt Sverige till år 2025 genom ANDT-strategin som presenterades i
februari 20164 .
I oktober 2017 hade 167 organisationer och myndigheter uttalat sitt stöd för en
långsiktig utfasningsstrategi för rökningen i Sverige, däribland SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) och Region Kronoberg samt Länsstyrelsen i
Kronobergs län. I oktober 2017 hade totalt 34 kommuner ställt sig bakom
Tobacco Endgame-strategin, varav en kommun (Älmhult) i Kronobergs län.
Om vårt län når det uppsatta målet att minska andelen dagligrökare från
nuvarande omkring tio procent till fem procent år 2025, skulle det enligt
beräkningar med Hälsokalkylatorn innebära 1049 färre sjukdomsfall. Uträknat
bland tio utvalda sjukdomar och sjukdomsgrupper som har samband med
rökning, samt ge en besparing för enbart hälso- och sjukvården på 65 543 000
kronor 5. Ytterligare besparingar sker för kommunerna i Kronobergs län på
32 439 000 kronor och för försäkringskassan 56 880 000 kronor, avseende
produktionsbortfall, förtidspension och förtida död samt sjukskrivningar.
Tobaksproduktdirektivet styr hur tobak regleras i EU. Medlemsstaterna måste
följa direktivet men kan utöver det besluta om skarpare reglering. Syftet med
ändringarna var att förenkla för den inre marknaden och skärpa reglerna ur ett
folkhälsoperspektiv, särskilt med fokus på att skydda barn och ungdomar. De nya
reglerna för EU:s medlemsländer gäller från och med 20 maj 2016. Bland annat
innehöll detta krav på varningsbilder på cigarettpaket. Sverige har fått ett
undantag från den gemensamma regleringen och det gäller för snus.
Det tilläggsdirektiv som utredds och förslag på ytterligare skärpta regleringar
bereds hösten 2017 och avsikten är att komma fram till en ny tobakslag under
2018. Förslagen gäller bland annat av en utvidgning av rökförbudet till att omfatta
fler miljöer, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker samt en
tillståndspliktig försäljning av tobak. Dessutom förs en diskussion om att införa
neutrala tobaksförpackningar.
En ny tobakslag kan komma att innebära utökade åtaganden för både kommuner
och regionala myndigheter.

4
5

En samlad strategi för ANDT-politiken 2016-2020 (Skr.2015/16:86)
www.hfsnatverket.se/sv/halsokalkylatorn
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Syfte
Syftet med handlingsplanen för Kronobergs läns arbete med Tobacco Endgame
är att långsiktigt minska tobaksanvändningen bland unga och vuxna. Samt att
minska ojämlikheterna i hälsa och främja en förbättrad folkhälsa i befolkningen.
Pågående tobakspreventivt arbete i Kronobergs län
Det pågående tobaksförebyggande arbetet, inklusive tillsyn enligt tobakslagen,
behöver intensifieras i länet för att inte ungdomar ska börja röka. Vi behöver
erbjuda fler tobaksfria miljöer och lättillgängligt stöd till tobaksavvänjning, såväl
generellt som till riktade grupper. Detta arbete bör ske i samarbete med länets
kommuner och externa samverkanspartners.
Region Kronoberg

En handlingsplan är upprättad för Region Kronobergs interna arbete och antogs
av Regionstyrelsen 2017. Hälso- och sjukvården behandlar dagligen länets
invånare för rökrelaterade sjukdomar och det pågår även ett tobakspreventivt
arbete sedan en lång tid tillbaka. Här finns medicinska riktlinjer som beskriver hur
hälso- och sjukvårdspersonalen bör arbeta med tobak i patientarbetet. En särskild
riktlinje beskriver arbetet med tobaksfrihet inför operation. Utbildade, och i stor
utsträckning även diplomerade, tobaksavvänjare finns på sjukhusen i Växjö och i
Ljungby och samtliga vårdcentraler kan erbjuda tobaksavvänjning. Med en
dokumentationsstruktur för uppföljning av tobaksarbetet mäts antal tillfrågade
personer, antal tobaksbrukare, vilket stöd som erbjudits och resultatet av åtgärden.
Inom mödra- och barnhälsovården pågår ett ständigt arbete för att minska risken
att utsättas för passiv rökning både under graviditet och då barnet är fött.
Ytterligare åtgärder planeras i den interna handlingsplanen för Region Kronoberg.
I riktlinjerna för Tobaksfri Region Kronoberg beskrivs att alla medarbetare har en
tobaksfri arbetstid och att rökning endast är tillåten på anvisade platser. Syftet
med riktlinjerna är hänsyn till personalens hälsa men även ett hälsoekonomiskt
perspektiv.
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsens förebyggande arbete utgår från den nationella ANDT-strategin.
Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika
och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har i uppdrag att de nationella
politiska målen omvandlas till förebyggande arbete anpassat efter lokala
förhållanden. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd
och förmedla dessa till regional och nationell nivå. Länsstyrelsen har i samverkan
med övriga berörda aktörer inom Livsstil Kronoberg6 arbetat fram en regional
handlingsplan för ANDT som konkretiserar de regionala insatser som ska
genomföras utifrån den nationella strategins målområden.
På länsnivå har Länsstyrelsen uppdraget att samordna det regionala förebyggande
arbetet kring tobak, samt tillsynsansvar över tobakslagen. På tobaksområdet krävs
att den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning
påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till
6

Livsstil Kronoberg är en samverkansgrupp i länet som utgår från ett folkhälsoperspektiv med
fokus på ANDT-förebyggande arbete. Syftet är att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och
organisationer stärka det förebyggande arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar.
http://livsstilkronoberg.se/
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minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollprogram och att tobaken har rätt
varningstext. Kommunen har också ansvar för tillsyn av vissa rökfria miljöer,
exempelvis på restauranger och skolgårdar. Inom tillsynsområdet har
Länsstyrelsen ett ansvar för att kommunerna följer reglerna och bistår med råd i
tobakslagen. Tillsynen inkluderar både hur den kommunala tillsynen
dokumenteras och hur den sköts rent praktiskt.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat om och tillämpar rökfri arbetstid.
Kommunernas arbete

På kommunal nivå sker tobaksarbetet genom tillsyn av detaljhandel och rökfria
miljöer, detta är lagstadgat arbete. Det förebyggande arbetet skiljer sig åt mellan
kommunerna. Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande och
tobaksförebyggande arbete. Exempel på tobaksförebyggande insatser för skolorna
är ANDT-undervisning, rökfria skolgårdar, rökfri/tobaksfri skoltid samt genom
tobaksförebyggande program (Tobaksfri Duo, tobaksavvänjning, ANDT på
schemat etc.). Samverkan med föreningsliv och föräldrar är viktiga komplement i
arbetet för att barn/ungdomar ska förbli tobaksfria. Flera kommuner erbjuder
tobaksfri/rökfri arbetstid för medarbetare inom verksamheten. Möjlighet till stöd
att sluta röka/snusa är en insats som kommunerna kan erbjuda sina medarbetare.

Förslag till långsiktiga åtgärder för Tobacco Endgame i
Kronobergs län
I den länsgemensamma folkhälsopolicyn ska länets kommuner, Region
Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta och samhandla kring
folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa
för länets befolkning7. Policyn är en understrategi till den Regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och ska öka möjligheten till
samhandling runt hur målen ska uppnås8. Folkhälsopolicyn bygger även på
Barnkonventionen9 och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i
Sverige som antogs juni 201010. Från den nationella folkhälsopolitikens elva
målområden11 har tre områden lyfts upp som prioriterade områden, däribland
målområde 11 om alkohol, narkotika, doping och tobak. Till detta målområde har
även en handlingsplan tagits fram för det länsgemensamma ANDT-arbetet inom
Livsstil Kronoberg, åtgärderna för Tobacco Endgame överensstämmer med
denna handlingsplan.
Arbetsgrupp inom Livsstil Kronoberg
Handlingsplanen ger en översiktlig generell inriktning för vad som ska
genomföras och bygger på Tobakskonventionens riktlinjer. En årlig
verksamhetsplan som tydliggör insatser tas fram av arbetsgrupp för Tobacco
Endgame, där Länsstyrelsen och Region Kronoberg samt kommunrepresentanter
ingår. Arbetsgruppen, som ingår i Livsstil Kronobergs samverkan, ansvarar för
årlig uppföljning av verksamhetsplanen.
7

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd59539a53079d2/lansgemens
am-folkhalsopolicy-2016_slutgiltig.pdf
8

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg
UNICEF (2012). Barnkonventionen.
10 kansliet (2010a). Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige strategimål.
11 Regeringskansliet (2008). En förnyad folkhälsopolitik. Prop.2007/08:110.
9
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Insatsområden –

Ansvar

Tobacco Endgame
Stödja kommunerna att fatta beslut
om Tobacco Endgame.

Länsstyrelsen, Region Kronoberg

Medverka i lokala, regionala och
nationella nätverk kring tobaksprevention.

Länsstyrelsen, Region Kronoberg

Tillsyn enligt tobakslagen
Erbjuda kommunerna stöd genom Länsstyrelsen
utbildningar gällande tobakslagen och
tillsynsmetodik samt anordnande av
regionala
nätverksträffar
för
handläggare.
Genom verksamhetstillsyn,
rådgivning och löpande granskning
följa kommunernas arbete gällande
detaljhandel och rökfria miljöer.
Länsstyrelsen ska göra ett
tillsynsbesök vartannat år hos
ansvarig kommunal nämnd.

Länsstyrelsen

Vara behjälplig i de fall kommuner
vill tillämpa samarbetsavtal för tillsyn
och handläggning gällande
tobakslagen.

Länsstyrelsen

Följa upp och sammanställa olika
metoder som används i kommunernas
tillsynsarbete, t ex kontrollköp och
rökfria skolgårdar.

Länsstyrelsen

Förebyggande insatser
Kartlägga och ev. utveckla
kommunernas information på dess
hemsidor gällande tobak och ecigaretter.

Länsstyrelsen i samverkan med
kommunerna

Erbjuda samtliga kommuners skolor
information och utbildning gällande
metodmaterialet "ANDT på schemat".

Länsstyrelsen

Stöd till kommunerna i att stimulera
skolornas arbete gällande tobaksfri
skoltid.

Länsstyrelsen

Stödja det tobaksförebyggande arbetet
inom skolor och förskolor.

Länsstyrelsen och Region Kronoberg i
samverkan med kommunerna

Region Kronoberg

Region Kronoberg
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Hälsofrämjande insatser
Stödja arbetet inom mödra- och
barnhälsovården för att minska risken
att utsättas för passiv rökning både
under graviditet och då barnet är fött.

Region Kronoberg

Stödja arbetet med att minska antalet
tobaksbrukare i länet genom att
erbjuda tobaksavvänjningsstöd inom
hälso- och sjukvården.

Region Kronoberg

Utveckla metoder för
tobaksavvänjning för unga. Detta sker
i samverkan med ungdomar och unga
vuxna inom olika arenor.

Region Kronoberg

Inventera och vid behov stödja länets
tobaksförebyggande arbete inom den
hälsofrämjande etableringen för
kvinnor och män samt pojkar och
flickor som finns i länet som
asylsökande/nyanländ.

Länsstyrelsen

Följa och vid behov stödja införandet
av de nationella
sjukdomsförebyggande metoderna
inom hälso- och sjukvården, inklusive
den kommunala hälso- och
sjukvården, med fokus på tobak.

Region Kronoberg i samverkan med
kommunerna.

Följa upp arbetet med rekommenderat
tobaksuppehåll i samband med alla
planerade operationer i syfte att
förbättra operationsresultatet för den
enskilde.

Region Kronoberg

Region Kronoberg
i samverkan med kommunerna,
arbetsförmedling, studieförbund m.fl.

Samverkan
Skapa forum för kompetensutveckling
och samverkan genom nätverksträffar
för länsgemensamt folkhälsoarbete.

Region Kronoberg, Länsstyrelsen och
kommunerna

Ta fram årliga verksamhetsplanen
samt uppföljning av handlingsplan för
Tobacco Endgame.

Arbetsgrupp för Tobacco Endgame
(representanter för Region Kronoberg,
Länsstyrelsen och kommunerna)

Årlig avrapportering till Livsstil
Kronoberg samt representation i dess
samrådsgrupp.

Arbetsgrupp för Tobacco Endgame
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§342

Aktieägaravtal för Öresundståg AB
(17RK59)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal, som föreslås gälla från den 1 januari 2018. Regionfullmäktige beslutade
den 6 december 2017 att fastställa bolagsordningen, men eftersom samtal om
aktieägaravtalet fortfarande pågick delegerades till regionstyrelsen att besluta om
aktieägaravtalet.
Aktieägaravtalet gäller som längst till den 31 december 2019. Ägarna ska senast den 31
december 2018 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktieägaravtal för Öresundståg AB.
 Aktieägaravtal avseende Öresundståg AB.
 Underbilaga 1.1 - Omfattningen av samarbetet i Bolaget.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK59
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-30

Regionstyrelsen

Aktieägaravtal för Öresundståg AB

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal, som föreslås gälla från den 1 januari 2018. Regionfullmäktige
beslutade den 6 december 2017 att fastställa bolagsordningen, men eftersom
samtal om aktieägaravtalet fortfarande pågick delegerades till regionstyrelsen att
besluta om aktieägaravtalet.
Aktieägaravtalet gäller som längst till den 31 december 2019. Ägarna ska senast
den 31 december 2018 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Aktieägaravtal för Öresundståg AB (2017-11-27)
Underbilaga 1.1 Omfattningen av samarbetet i Bolaget (2017-11-27)
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REGION KRONOBERG
LANDSTINGET I KALMAR LÄN
REGION BLEKINGE
REGION SKÅNE
REGION HALLAND
OCH
VÄSTTRAFIK AB

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅG AB

2017-11-27

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB
Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(A)

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,

(B)

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,

(C)

Region Blekinge, org.nr 222000-1321,

(D)

Region Skåne, org.nr 232100-0255,

(E)

Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt

(F)

Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.

1

Bakgrund och syfte

1.1

Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr
556794-3492, (nedan ”Bolaget”).

1.2

Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.

1.3

Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.

1.4

Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2

Bolaget och dess verksamhet

2.1

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra
operativa förvaltningsuppgifter hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av
ägarna.

2.2

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.

2.3

Bolaget konkreta verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska
(a)

Vara kontaktpunkt i den externa kommunikationen med operatörer och övriga
aktörer i Öresundstågstrafiken,

(b)

vara ett servicebolag i förhållande till parterna.

3

Bolagsordning

3.1

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.

1

3.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde.

4

Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.

5

Bolagets säte och lokalisering

5.1

Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.

5.2

Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6

Styrelsen

6.1

Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7)ersättare.

6.2

Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län
och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1)
ordinarie ledamot och en (1) ersättare.

6.3

Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två
(2)ersättare.

6.4

Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1)ersättare.

6.5

Styrelsen är beslutsför endast om minst en vald ledamot eller en vald ersättare för varje
part är närvarande.

6.6

Styrelsens ordförande ska rotera i följande ordning; Skåne, Halland, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

6.7

Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna. Ledamot och ersättare som
närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

6.8

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På
begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska
schemaläggas årsvis.

6.9

Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas
styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

6.10

Ersättare har alltid rätt att närvara på sammanträde. Om styrelseledamöterna är eniga
därom, kan dessa tillåta annan än styrelseledamot eller ersättare att närvara vid
styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra
sig men ska aldrig ha rätt att rösta.

6.11

Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena
sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av
Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

2

7

Verkställande direktör

7.1

Verkställande direktör utses av styrelsen. Region Skåne ska föreslå namn på
verkställande direktör som kan väljas.

7.2

Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen
beslutar om annat. Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de
ärenden som ska tas upp vid styrelsemötet.

8

Bolagsstämma

8.1

Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag
eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock
endast om någon av parterna så begär.

8.2

Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9

Insyn i Bolagets verksamhet

9.1

Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om
Bolaget som part har tillgång till.

9.2

Part får när som helst få ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som
innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem,
styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.

9.3

Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 1 a §
kommunallagen kan genomföras med stöd av Bolaget.

10

Enighet i vissa beslut

10.1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen
eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.

10.2

(a)

Ändring av bolagsordningen.

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

(c)

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt
lag eller detta avtal.

(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.

(e)

Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

(f)

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet.

Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin utslagsröst i

3

frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver
beslut.
10.3

Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga
som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan
avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning
av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas.
Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut
fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11

Revisor och lekmannarevisor

11.1

Revisor utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.

11.2

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.

11.3

Lekmannarevisorn ska väljas på stämma enligt följande ordning, Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12

Firmateckning

12.1

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av
styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

12.2

Verkställande direktören ska teckna firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13

Finansiering

13.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom
internt genererade medel och/eller upplåning.

13.2

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering. Parterna inser att extern finansiering är en viktig del och är
överens om att sådan finansiering ska avtalas i särskild ordning.

14

Särskilda överenskommelser med koppling till gällande
samarbetsavtal

14.1

De uppgifter som Parterna samarbetar om och överlämnar till Bolaget framgår av
samarbetsavtalet och den preciserade förteckningen i Underbilaga 1.1. Uppgifterna
utgör delar av den verksamhet som Parterna bedriver inom ramen för offentlig
kollektivtrafik med tåg.
Underbilaga 1,1 kan av Parterna ändras enligt den ordning som anges i punkt 11.2 i
Samarbetsavtalet.

4

Parterna ska ändra Underbilaga 1.1 vad gäller uppgift eller del av uppgift som på grund
av lagändring eller domstolsutslag inte kan fullgöra av Parterna inom ramen för ett
gemensamt bolag.
14.2

För Parternas beslut i frågor som rör förvaltningen av uppgifter som överlämnats till
Bolaget enligt Underbilaga 1.1 ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma
eller styrelsemöte.
Beslut i frågor som berör hela den svenska Öresundstågtrafiken ska representanter från
alla Parter deltaga i.
Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken ska Parter
som direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om
innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om
den påverkar trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett
sådant förslag till beslut, ska alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om
majoriteten av Berörda parter inte kan enas om ett förslag till beslut, ska frågan avföras
från dagordningen på stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med
majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters
styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av berörda Parters röster. Vad
gäller Blekinge Kustbana förutsätter ett giltigt beslut dock att Region Skåne och Region
Blekinge är överens.
Beslut i Bolaget ska iakttaga följande direktiv


Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens
trafikförsörjningsplan. Om planen medger flexibilitet i trafikvolym ska beslut
som medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende
ersättning till operatör eller fordonskapacitet godkännas av Part i det länet.

Trafik uppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation och
uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för
undertecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska
berörda Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör
de Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är
placerade. Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
Punkt 4.6 i Samarbetsavtalet innehåller särskilda villkor för trafiken på sträckan
Malmö- Köpenhamn.


Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg
inom ett län på grund av drifttekniska skäl leder till överdimensionering och
ökade kostnader (tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län,
ska den Part som beslutat om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

Vid beslut i bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:


Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.



Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp,
underhållsbehov etc.

5



15

Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.

Överlåtelse av avtal
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga
parters skriftliga godkännande.

16

Övergång av aktier

16.1

Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.

16.2

Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan
av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan
förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna
ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare
i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier
ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.

17

Utträde samt ny part

17.1

Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för
sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

17.2

Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i
detta avtal genom att underteckna detsamma.

18

Avtalets upphörande

18.1

Detta avtal gäller för part så länge denne är aktieägare i Bolaget, dock längst intill den
2019-12-31.

18.2

Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

19

Övriga bestämmelser

19.1

Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av samtliga parter.

19.2

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar
och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

19.3

För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de
villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något
ekonomiskt anspråk på den andre parten.

6

20

Tvistlösning

20.1

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur
härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

20.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän
domstol med Kristianstads tingsrätt som första instans.

______________________________

7

Detta Avtal har upprättats i sex (6) originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION KRONOBERG

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]

[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION BLEKINGE

REGION SKÅNE

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]

[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION HALLAND

VÄSTTRAFIK AB

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]
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Underbilaga 1.1

Omfattningen av samarbetet i Bolaget
l de frågor som anges nedan under rubriken "Samarbete" skall Parterna samarbeta om inom
ramen för Bolaget. l klargörande syfte nämns under rubriken "Ligger kvar på respektive Part"
några frågor som samarbetet i Bolaget inte omfattar utan som ligger kvar på Part
enligt punkt 4 (Nivå l) i Samarbetsavtalet. Listan är i den delen inte uttömmande.
Med "Operatören" nedan avses Öresundstrafiken AB som sedermera har ändrat namn till
DSBFirst Sverige AB.
l. Relation till Operatören
Samarbete

Allt som ligger inom den operativa driften av Öresundstågstrafiken i Sverige t.ex. följande
frågor:
•
•
•
•
•
•

Kontakt med trafikkontor hos Operatören.
Tågformering i den operativa driften, d v s beslut om tillfällig anpassning av
tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer och liknande.
Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar.
Praktiska fordonsfrågor kopplade till den operativa driften.
Ombordservice (tågvärdar) och utbildning som Beställaren svarar för.
Vecko-och månadsrapportering enligt trafikavtalen.

Underhållsoptimering enligt trafikavtalen.
Miljöfrågor, d v s utnyttjande av Parternas rätt att under löpande avtalstid förändra
miljökraven.
Upphandling och genomförande av kvalitetsmätning avseende trafiken.
Upphandling och genomförande av ersättningstrafik med buss.
Besiktning av fordon under löpande avtal och inför avtalsslut samt samordning i dessa frågor
med Transitio.
Allmän uppföljning av trafiken:
•
•

Uppföljning av kvalitet
Uppföljning av resandeutveckling
o Rapportering
o Kundärendehantering

Ligger kvar på respektive Part

Frågor och beslut om investering i fordonskapacitet som varje Part tillför trafiksystemet.

2. Relation till SJ AB avseende Öresundstågstrafik i Kalmar och Kust till Kust-banan
Samarbete

Allmän uppföljning av trafiken, t.ex.:

•
•
•
•

Kvalitet
Resandeutveckling
Uppföljning av rapportering.
Kundärendehantering

Ligger kvar på respektive Part
Övergripande förhandling mellan SJ och respektive Part (Kalmar Länstrafik, Länstrafiken
Kronoberg och Skånetrafiken).
3. Relation till Trafikstyrelsen
Samarbete
Vissa operativa driftsfrågor som avtalet mellan skånetrafiken och Trafikstyrelsen reglerar
fullgörs av Bolaget med stöd av fullmakt från Skånetrafiken. Dessa frågor skall specificeras i
ett separat dokument.
Ligger kvar på respektive Part
Ansvaret för kontakten och avtalet med Trafikstyrelsen ligger kvar på Skånetrafiken.
4. Relation till Banverket
Samarbete
Förhandling av TRAV.
Ansökan om tågläge.
Kommentar: Formell part till TRAV och ansökan om tågläge avgörs senare- samarbetet
avser arbetet med förhandling och upprättande av ansökan.
Förvaltning av TRAV och löpande kontakter med Banverket
Ligger kvar på respektive Part
Formellt undertecknande av TRAV med Banverket.
5. Relation till andra myndigheter
Samarbete
Kommunikation med Järnvägsstyrelsen, Järnvägsinspektionen,Tullverket, den myndigheten
regeringen utser för uppföljning av gemensam trafikeringsrätt etc. rörande den operativa
delen av trafiken.
Ligger kvar på respektive Part
Kontakter med regering, departement och Rikstrafiken.
Ansökan om gemensam trafikeringsrätt för Kalmar, Kronoberg och eventuellt Skåne.
6. Relation till marknaden/kunderna
Samarbete
Upprättande av produktvarumärken samt ägande av dessa.
Arbete med produktkoncept och marknadsstrategi för Öresundstågstrafiken.

övergripande marknadsföring av hela den svenska Öresundstågstrafiken efter särskilt beslut
av styrelsen.
Arbete med catering och ombordservering i Öresundstågstrafiken.
Ligger kvar på respektive Part

Ansvar för kundrelationen. Marknadsföring av trafiken görs genom Parterna. Kundärenden
och resegaranti hänförliga till Öresundstågstrafiken via Boomerangeller liknande system.
Försäljning av biljetter.

1. Planläggning av trafiken och tidtabeller
Samarbete

Utifrån den gemensamma strategiska trafikförsörjningsplanen, respektive parts
trafikförsörjningsplan och Parts beslut, framtagande av förslag till tidtabell/tåglägesansökan i
samarbete med Operatören och Kystbanen A/S samt, vid behov, andra myndigheter.
Underhandskontakter/förhandlingar med Banverket angående tåglägesansökan.
Ligger kvar på respektive Part

Framtagande av trafikförsörjningsplan för respektive län.
8. Ekonomi -taxor
Samarbete

Sammanställning av priser och taxeinformation som är relaterad till försäljning av biljetter.
Ligger kvar på respektive Part

Ändringar av respektive Parts Länstaxa.
9. Ekonomi- Fakturering och betalning av bonus och viten.
Samarbete

Praktiskt arbete med kontroll av fakturor från Operatören (uppdragsersättning) och
Banverket (el- och banavgifter).
Uppföljning av incitamentsmodell med Operatören och kontroll av bonus och viten.
Kontroll och redovisning av intäkter från försäljning av biljetter ombord på tågen.
Framtagande av ekonomisk information rörande Öresundstågstrafiken.
Ligger kvar på respektive Part

Attestering och betalning av fakturor: ersättning, bonus, viten.
10. Frågor med koppling till trafikavtalen med Operatören
Samarbete

Uppföljning av incitamentsmodellen med Öresundstågstrafiken och kontroll av bonus och
viten.
Ligger kvar på respektive Part

All hantering av avtalsbrott utöver administration av incitamentsmodellen.
Alla frågor om ändring, uppsägning eller förlängning av trafikavtalet.

BOLAGsORDNING
För Öresundståg AB, org nr 556 [....]
Antagen och godkänd den 20 februari 2009

§l
Firma
Bolagets företagsnamn (firma) är Öresundståg AB.
§2
Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.
§3
Föremålet för och syftet med bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla service och utfora operativa
forvaltningsuppgifter hänförliga till offentlig kollektivtrafik med tåg i Skåne län,
Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län, Hallands län och Västra Götalands län.
Syftet med bolagets verksamhet är inte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolagets vinst
skall - i den mån den inte reserveras -helt användas till det ändamål for vilket
bolaget bildats utifrån principen om självkostnad. Vid bolagets likvidation skall
bolagets vinst och behållna tillgångar återbetalas till aktieägarna i förhållande till
deras innehav av aktier i bolaget.
§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
§5
Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 1.000 aktier och högst 4.000 aktier.
§6
Bolagets styrelse
styrelsen skall bestå av sju (7) styrelseledamöter med sju (7) styrelsesuppleanter.
§7
Revisor
För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en (l) auktoriserad revisor
och en (l) lekmannarevisor.
§8
Kallelse
Kallelse till årsstämma skall ske skriftligen genom brev. Kallelse till årsstämma skall
ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§9
Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
l.
Val av ordförande vid stämman;
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.
4.

Val av en eller två justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5.

Godkännande av dagordning;

6.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport;

7.

Beslut
a)
om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen,
b)
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c)
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

8.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter;

9.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, revisor och lekmannarevisor;

10.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 11
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till annan aktieägare eller person som inte är
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska
utnyttjas för hela det antal aktier som erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien
skall genast skriftligen anmäla övergång till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa
på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång
har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad
vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast
inom två månader räknad från anmälan hos styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom
en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 12
Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

Nedan undertecknade trafikhuvudmän har ingått trafikavtal med Öresundstrafiken
AB, org. nr. 556693-8329, om utförande av den svenska delen av
Öresundstågstrafiken. Öresundstrafiken AB har sedermera ändrat namn till DSBFirst
Sverige AB. Huvudmännen kommer att låta det gemensamt ägda Öresundståg AB
utföra verkställande uppgifter hänförliga till den operativa delen av trafiken. Mot
bakgrund av detta utfårdar huvudmännen följande

FULLMAKT

för Öresundståg AB att
inför DSBFirst Sverige AB, Banverket, övriga myndigheter och inrättningar samt
andra privata aktörer,
företräda undertecknades intressen samt ingå avtal och i övriga avseenden rättshandla
rörande den svenska delen av Öresundstågstrafiken.
Fullmakten begränsas till de frågor och områden som anges i Underbilaga 1.1.
Fullmakten upphör att gälla i samband med att trafikavtalet upphör.

Lund den 20 februari 2009
(

i

Blekingetrafiken AB\
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§349

Mottagande av gåva för inköp av
datortomografiutrustning till Ljungby
lasarett (17RK2348)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att motta gåva från Ingvar Kamprad om 4 500 000 kronor för inköp av
datortomografiutrustning till röntgenavdelningen i Ljungby samt
att regionstyrelsen uttalar ett tack till Ingvar Kamprad för gåvan.
Sammanfattning

Ingvar Kamprad har den 24 november 2017 överlämnat gåvobrev till Region
Kronoberg om 4 500 000 kronor. Gåvan ska användas för inköp av en extra
datortomografiutrustning för röntgenavdelningen vid Ljungby lasarett.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen fatta beslut om
mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.
Yrkande
Yngve Filipsson (L) lämnar följande tilläggsyrkande:
att regionstyrelsen uttalar ett tack till Ingvar Kamprad för gåvan.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande och beslutar
i övrigt enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att motta gåva från Ingvar Kamprad om 4 500 000 kronor för inköp av
datortomografiutrustning till röntgenavdelningen i Ljungby.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mottagande av gåva för inköp av datortomografiutrustning till
Ljungby Lasarett
 Gåvobrev till Röntgenavdelningen, Ljungby Lasarett för inköp av datortomografiutrustning

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2348
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-11

Regionstyrelsen

Mottagande av gåva för inköp av
datortomografiutrustning till Ljungby lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att motta gåva från Ingvar Kamprad om 4 500 000 kronor för inköp av
datortomografiutrustning till röntgenavdelningen i Ljungby.

Sammanfattning
Ingvar Kamprad har den 24 november 2017 överlämnat gåvobrev till Region
Kronoberg om 4 500 000 kronor. Gåvan ska användas för inköp av en extra
datortomografiutrustning för röntgenavdelningen vid Ljungby lasarett.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen fatta beslut
om mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Gåvobrev från Ingvar Kamprad daterat 2017-11-24
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§343

Remissyttrande - Statistik på
upphandlingsområdet (Ds 2017:48)
(17RK1945)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig positiv till förslagen i Departementspromemorian. Syftet
med de lämnade förslagen i promemorian är att möjliggöra en förbättrad statistik på
upphandlingsområdet, för att öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet (DS 2017:48)
 Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet (DS 2017:48)
 Remiss: Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1945
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-11-30

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Statistik på upphandlingsområdet
(DS 2017:48)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig positiv till förslagen i Departementspromemorian.
Syftet med de lämnade förslagen i promemorian är att möjliggöra en förbättrad
statistik på upphandlingsområdet, för att öka kunskaperna om den offentliga
upphandlingen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss – Statistik på upphandlingsområdet DS 2017:48
Remissyttrande över Statistik på upphandlingsområdet DS 2017:48
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1945
Handläggare: Gert-Olov Karlsson, Upphandlingsenheten
Datum: 2017-11-29

Fi.remissvar@regeringenskansliet.se

Remissyttrande – Statistik på upphandlingsområdet
(DS 2017:48)

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig positiv till förslagen i Departementspromemorian.
Syftet med de lämnade förslagen i promemorian är att möjliggöra en förbättrad
statistik på upphandlingsområdet, för att öka kunskaperna om den offentliga
upphandlingen.
Synpunkter
Region Kronoberg upphandlar varor och tjänster för betydande summor årligen.
Region Kronoberg är en stor aktör på den regionala arenan och har genom sina
upphandlingar och inköp möjlighet att påverka en hållbar utveckling genom
medvetna val.
Region Kronobergs upphandlingar utgår från invånarnas och välfärdens behov.
Genom att använda sin köpkraft och utveckla arbetet med upphandling kan
Region Kronoberg erbjuda bättre vård och service till invånarna, använda
skattemedlen mer effektivt och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning.
Precis som regeringen anger i sin budgetproposition för 2018 har även Region
Kronoberg fastslagit att den offentliga upphandlingen ska ta tillvara konkurrensen
på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn och
sociala hänsyn beaktas.
Region Kronoberg väljer att kommentera två av förslagen i
departementspromemorian.
Nationella behov av förbättrad statistik

Region Kronoberg välkomnar förslaget om att förbättra statistik genom krav på
uppgifter i annonser m.m. Att insamlingen idag är begränsad försvårar mål- och
resultatstyrning samt uppföljning och utvärdering på upphandlingsområdet.
Kommuner och landsting/regioner står för den större delen av de annonserade
upphandlingarna. Upphandling är en del av den strategiska ledningen och
styrningen av en verksamhet och kan i stora delar styra så att verksamheten
hamnar rätt i fråga om mål, effektiviseringar och besparingar.
Grundförutsättningen för att kunna styra och leda i rätt riktning är att
organisationen har kunskap om förhållandena, vilket en förbättrad statistik kan
leda till.
Sida 1 av 2

Remissyttrande
Diarienr: 17RK1945
Handläggare: Gert-Olov Karlsson, Upphandlingsenheten
Datum: 2017-11-29

Det faktum att uppgifterna blir mer tillgängliga och fullständiga gör det möjligt för
upphandlande myndigheter och enheter att jämföra genomförda upphandlingar.
Den statistik som tas fram kan upphandlande myndigheter och enheter använda
som beslutsunderlag samt för uppföljning och planering av upphandlingar.
En nationell statistikmyndighet och statistikdatabas

Region Kronoberg ser positivt på utredarens förslag att Upphandlingsmyndigheten
ska som statistikmyndighet ha huvudansvaret för en nationell databas för
statistiken på upphandlingsområdet. Upphandlingsmyndigheten är idag den
”naturliga ingången” i fråga om uppgifter och kunskap om offentlig upphandling
och Region Kronoberg ser positivt på att regeringen inte inrättar ytterligare en ny
myndighet för ändamålet.
Med ett större krav på uppgifter i annonserna förbättras förutsättningarna för
upphandlande myndigheter och enheter att lämna fullständiga och korrekta
uppgifter i sina annonser. Förslagen skapar bättre beslutsunderlag och ökar
möjligheterna att följa upp upphandlingarna. Det administrativa merarbetet som
detta medför för de upphandlade myndigheterna bör komma verksamheterna till
nytta i ett senare skede inför kommande upphandlingar inom området.
Region Kronoberg välkomnar också uppdraget till statistikmyndigheten att föreslå
indikatorer för måluppfyllnad för att möjliggöra uppföljning av mål.
Förutsättningarna för den regionala och lokala nivån att bedöma och jämföra
volymer samt förbättra resultat och uppföljningsarbetet kan förbättras om den
nationella nivån vägleder i utvecklingen av indikatorer kopplade till mål för den
offentliga upphandlingen. En förbättrad statistik kan underlätta utvecklingen av
fler indikatorer som även kan appliceras på den regionala nivån.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Ds 2017:48

Statistik på upphandlingsområdet

Finansdepartementet

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.
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Sammanfattning

I promemorian föreslås att statistik om offentlig upphandling i
första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om
upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med
detta är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att
öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, vilket bl.a. kan
förbättra möjligheterna till en strategisk styrning samt uppföljning
och utvärdering på upphandlingsområdet.
För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga
föreslås att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade
annonsdatabaser; även de som enligt bestämmelser i EU-direktiven
om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens
publikationsbyrå och dess annonsdatabas Tenders Electronic Daily
(TED). Konkurrensverket ska vara registermyndighet och registrera annonsdatabaser, och även kunna återkalla registreringar. För att
registreras som annonsdatabas ska det företag som driver databasen
vara lämpligt, och det ska också gå att anta att företaget kommer
att fullgöra sina skyldigheter att bl.a. lämna uppgifter för
statistikändamål. Annonsdatabasen ska dessutom uppfylla vissa
krav avseende bl.a. teknisk prestanda, funktionalitet, servicenivå
och tillgänglighet.
Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet på upphandlingsområdet. Den som driver en annonsdatabas som har
registrerats ska till myndigheten lämna uppgifter som avser såväl de
direktivstyrda som de icke direktivstyrda annonser som publicerats
i databasen. Underlag för statistik ska även kunna hämtas in från
annat håll, t.ex. från Domstolsverket när det gäller överprövningar
av upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att
sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig. Detta ska
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främst ske genom att en nationell statistikdatabas för upphandling
skapas. Statistiken i den ska tillgängliggöras som öppna data.
Ett pilotprojekt för att hämta in statistik om inköpsvolymer
från de upphandlande myndigheternas och enheternas ekonomisystem ska genomföras. Statistiken ska tas fram genom att ett antal
utsedda upphandlande myndigheter och enheter ges i uppdrag att
lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten om genomförda
upphandlingar. Den senare myndigheten ska utifrån bl.a. dessa
uppgifter uppskatta den totala inköpsvolymen som anskaffas med
stöd av upphandlingsreglerna. Projektet ska ligga till grund för att
bedöma hur ett krav skulle kunna införas i lagstiftningen om att det
av myndigheternas och enheternas ekonomiska information ska gå
att utläsa i vilken omfattning som anskaffning sker med stöd av
upphandlingslagstiftningen.
Förslagen ändrar inte grundförutsättningarna för annonsering
av upphandlingar i Sverige. Annonshanteringen kommer fortsatt
att skötas av en konkurrensutsatt marknad. För att statistiken på
upphandlingsområdet ska förbättras föreslås dock att vissa av de
uppgifter som ska ingå i annonser i TED även ska finnas med i
annonser som inte ska annonseras i databasen, dvs. annonser för de
s.k. nationella upphandlingarna. Samtidigt tydliggörs regleringen
för de sistnämnda upphandlingarna så att skyldigheten att
annonsera ska framgå av lag, medan den närmare regleringen av
bl.a. innehållet i annonserna ska ske i förordning.
Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om upphandlingsstatistik

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om statistik på upphandlingsområdet och om registrering av annonsdatabaser.
Nationell upphandlingsstatistik
Krav på upphandlingsstatistiken
2 § Statistiken på upphandlingsområdet ska vara allmänt tillgänglig samt objektiv, relevant, noggrann och jämförbar.
Statistikmyndighet
3 § En myndighet ska ha huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet (statistikmyndigheten).
Databas för nationell upphandlingsstatistik
4 § Statistikmyndigheten ska föra en nationell databas för
statistik på upphandlingsområdet (statistikdatabasen).
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Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter från och om annonser
om upphandling. Den får även innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för framtagande av statistik.
5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om
1. innehållet i statistikdatabasen,
2. vilka uppgifter som för statistikändamål får begäras från den
som driver en registrerad annonsdatabas, och
3. driften av statistikdatabasen.
Registrerade annonsdatabaser
Registermyndighet
6 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om
registrering av annonsdatabaser.
För registrering och registerhållning får registermyndigheten ta
ut en ansökningsavgift och en registeravgift av den som driver
annonsdatabasen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förutsättningar för registrering
7 § En ansökan om registrering av en annonsdatabas får göras av
det företag eller den upphandlande myndighet eller enhet som
driver annonsdatabasen.
En annonsdatabas ska registreras om
1. sökanden är lämplig att utöva verksamheten, och
2. det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet
med denna lag och krav som ställs upp med stöd av den.
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Krav på registrerade annonsdatabaser
8 § En registrerad annonsdatabas ska vara elektronisk. I databasen
ska det finnas funktioner
1. för att ta emot och publicera annonser enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet eller Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,
2. som möjliggör för en upphandlande myndighet eller enhet att
uppfylla sina skyldigheter vid offentliggörande av annonser och
meddelanden genom Europeiska unionens publikationsbyrå, och
3. som säkerställer att en annons inte kan publiceras innan den
annonserande upphandlande myndigheten eller enheten har lämnat
de uppgifter som annonsen ska innehålla.
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om registrerade annonsdatabaser i fråga
om
1. teknisk prestanda,
2. funktionalitet,
3. tillgänglighet, och
4. servicenivå.
Skyldighet att löpande lämna uppgifter för statistikändamål
10 § Den som driver en registrerad annonsdatabas är skyldig att
lämna obearbetade uppgifter från och om annonser om
upphandling till statistikmyndigheten i enlighet med de föreskrifter
som har meddelats med stöd av 5 §.
Skyldigheten gäller inte uppgifter som redan har offentliggjorts i
en annons om upphandling genom någon annan registrerad
annonsdatabas.
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Tillsyn
11 § Registermyndigheten ska
registrerade annonsdatabaser.

också

utöva

tillsyn

över

12 § Vid sin tillsyn enligt 11 § får registermyndigheten hämta in
sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynsverksamheten från
den som driver en registrerad annonsdatabas. Om det behövs för
att myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt denna lag, får
myndigheten förelägga den som driver en annonsdatabas att lämna
dessa uppgifter.
Den som driver en registrerad annonsdatabas är skyldig att
tillhandahålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten begär för sin
tillsyn.
13 § Registermyndigheten ska återkalla registreringen för en
annonsdatabas om den som driver databasen
1. inte längre uppfyller kraven enligt 7 eller 8 §§ eller de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 §,
2. inte betalar registeravgift enligt 6 § andra stycket, eller
3. inte fullgör de skyldigheter i fråga om annonsering och
statistik som anges i denna lag eller annan författning.
Registreringen ska även återkallas på begäran av den som driver
annonsdatabasen.
Registermyndigheten får besluta att en återkallelse av
registrering ska gälla omedelbart.
Personuppgifter
14 § Statistikmyndigheten får behandla personuppgifter för framställning av statistik.
Registermyndigheten får behandla personuppgifter för
registerhållningen och för sin tillsyn.
För behandlingar av personuppgifter enligt första och andra
stycket är myndigheterna personuppgiftsansvariga. Behandlingen
får omfatta uppgift om personnummer.
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Överklagande
15 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Det som sägs i denna lag om lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling och om lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska också tillämpas för upphandlingar som
genomförs enligt den upphävda lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling
dels att rubriken närmast före 19 kap. 11 § ska utgå,
dels att 19 kap. 9 och 11–13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 kap. 13 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
9§
Vid förenklat förfarande ska
Den upphandlande myndigden upphandlande myndigheten heten ska vid ett förenklat
begära anbud genom annons i en förfarande begära anbud i en
elektronisk databas, som är all- annons samt vid ett urvalsförmänt tillgänglig.
farande och inrättandet av ett
dynamiskt inköpssystem publicera
en ansökningsinbjudan genom en
annons.
ska den
Vid
urvalsförfarande
Vid ett urvalsförfarande
får
upphandlande myndigheten pub- myndigheten i sin inbjudan ange
licera en ansökningsinbjudan det antal leverantörer som den
genom en annons i en elektronisk avser att bjuda in. Antalet ska
databas, som är allmänt tillgäng- bestämmas med hänsyn till
lig. Myndigheten får i sin inbju- arten av det som ska upphandlas
dan ange det antal leverantörer och vara tillräckligt stort för att
som den avser att bjuda in. effektiv konkurrens ska uppnås.
Antalet ska bestämmas med
hänsyn till arten av det som ska
upphandlas och vara tillräckligt
stort för att effektiv konkurrens
ska uppnås.
En upphandlande myndighet
En annons som publicerats
som inrättar ett dynamiskt in- med anledning av inrättandet av
köpssystem ska publicera en ett dynamiskt inköpssystem ska
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ansökningsinbjudan genom en finnas tillgänglig under hela det
annons i en elektronisk databas, dynamiska
inköpssystemets
som är allmänt tillgänglig. giltighetstid.
Annonsen ska finnas tillgänglig i
databasen under hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.
En annons om upphandling
enligt 9 § ska innehålla uppgift
om föremålet för upphandlingen
och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten.
En myndighet som avser att
reservera deltagandet i en upphandling enligt 4 kap. 18 §, ska i
annonsen enligt 9 § ange att
upphandlingen ska genomföras
enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

11 §

En upphandlande myndighet
som avser att reservera deltagandet i en upphandling enligt
4 kap. 18 §, ska i annonsen
enligt 9 § ange att upphandlingen ska genomföras enligt
bestämmelserna om reserverad
upphandling.
12 §

Vid förenklat förfarande ska
annonsen om upphandling innehålla uppgift om
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska
ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken
anbud ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska
annonsen med ansökningsinbjudan innehålla uppgift om
1. hur en anbudsansökan får
lämnas,
2. den dag då ansökan senast
ska ha kommit in, och

En upphandlande myndighet
som har tilldelat ett kontrakt eller
ingått ett ramavtal ska genom en
annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar
efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Utan hinder av vad som anges
i första stycket får myndigheten
vid tilldelning av kontrakt enligt
ett dynamiskt inköpssystem eller
av kontrakt som avser tjänster av
sådant slag som anges i bilaga 2
samla efterannonserna kvartals-
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3. den dag till och med vilken vis. I sådana fall ska de samlade
anbud ska vara bindande.
annonserna
skickas
senast
30 dagar efter utgången av varje
kvartal.
Första stycket gäller inte vid
tilldelning av kontrakt som görs
med stöd av ett ramavtal som
ingåtts i enlighet med denna lag.
13 §
En upphandlande myndighet
som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling
får informera om sin avsikt
genom en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.
Regeringen kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om innehållet i
en annons enligt denna paragraf.

En upphandlande myndighet
som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling
får informera om sin avsikt
genom en annons.

13 a §
Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och
offentliggörandet av annonser
enligt detta kapitel.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
dels att rubriken närmast före 19 kap. 11 § ska utgå,
dels att 19 kap. 9 och 11–13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 kap. 13 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
9§
Vid förenklat förfarande ska
Den upphandlande enheten
den upphandlande enheten begära ska vid ett förenklat förfarande
anbud genom annons i en begära anbud i en annons samt
elektronisk databas, som är all- vid ett urvalsförfarande och inmänt tillgänglig.
rättandet av ett dynamiskt inköpssystem publicera en ansökningsinbjudan genom en
annons.
ska den
Vid
urvalsförfarande
Vid ett urvalsförfarande
får
upphandlande enheten publicera enheten i sin inbjudan ange det
en ansökningsinbjudan genom en antal leverantörer som den avser
annons i en elektronisk databas, att bjuda in. Antalet ska
som är allmänt tillgänglig. En- bestämmas med hänsyn till
heten får i sin inbjudan ange det arten av det som ska upphandlas
antal leverantörer som den avser och vara tillräckligt stort för att
att bjuda in. Antalet ska effektiv konkurrens ska uppnås.
bestämmas med hänsyn till
arten av det som ska upphandlas
och vara tillräckligt stort för att
effektiv konkurrens ska uppnås.
En upphandlande enhet som
En annons som publicerats
inrättar ett dynamiskt inköps- med anledning av inrättandet av
system ska publicera en ansök- ett dynamiskt inköpssystem ska
ningsinbjudan genom en annons i finnas tillgänglig under hela det
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en elektronisk databas, som är dynamiska
allmänt tillgänglig. Annonsen ska giltighetstid.
finnas tillgänglig i databasen
under hela det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid.

inköpssystemets

11 §
En annons om upphandling
enligt 9 § ska innehålla uppgift
om föremålet för upphandlingen
och kontaktuppgifter till den upphandlande enheten.
En enhet som avser att
reservera deltagandet i en upphandling enligt 4 kap. 18 §, ska i
annonsen enligt 9 § ange att
upphandlingen ska genomföras
enligt
bestämmelserna
om
reserverad upphandling.

Vid förenklat förfarande ska
annonsen om upphandling innehålla uppgift om
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska
ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken
anbud ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska
annonsen med ansökningsinbjudan innehålla uppgift om
1. hur en anbudsansökan får
lämnas,
2. den dag då ansökan senast
ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken
anbud ska vara bindande.

16

En upphandlande enhet som
avser att reservera deltagandet i
en upphandling enligt 4 kap.
18 §, ska i annonsen enligt 9 §
ange att upphandlingen ska
genomföras
serna om reserverad upphandling.
12 §
En upphandlande enhet som
har tilldelat ett kontrakt eller
ingått ett ramavtal ska genom en
annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar
efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Utan hinder av vad som anges
i första stycket får enheten vid
tilldelning av kontrakt enligt ett
dynamiskt inköpssystem eller av
kontrakt som avser tjänster av
sådant slag som anges i bilaga 2
samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade
annonserna
skickas
senast
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30 dagar efter utgången av varje
kvartal.
Första stycket gäller inte vid
tilldelning av kontrakt som görs
med stöd av ett ramavtal som
ingåtts i enlighet med denna lag.
13 §
En upphandlande enhet som
avser att tilldela ett kontrakt
genom direktupphandling får
informera om sin avsikt genom
i en elektronisk dataen
bas som är allmänt tillgänglig.
Regeringen kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om innehållet i
en annons enligt denna paragraf.

En upphandlande enhet som
avser att tilldela ett kontrakt
genom direktupphandling får
informera om sin avsikt genom
enannons
annons.

13 a §
Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och
offentliggörandet av annonser
enligt detta kapitel.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner
dels att 15 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 12 §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 kap.
5§
En upphandlande myndighet
En upphandlande myndighet
eller enhet som avser att tilldela eller enhet som avser att tilldela
en
enkoncession
kapitel, ska publicera en för- kapitel, ska publicera en förhandsannons om upphandlingen handsannons om upphandi en elektronisk databas, som är lingen. Detta gäller dock inte
allmänt tillgänglig. Detta gäller vid direktupphandling enligt 6 §.
dock inte vid direktupphandling
enligt 6 §.
Vid upphandling av konVid upphandling av koncessioner som avser tjänster av cessioner som avser tjänster av
sådant slag som anges i bilaga 3 sådant slag som anges i bilaga 3
tillämpas bestämmelserna om tillämpas bestämmelserna om
annonsering i 8 kap. 2 och 6 §§, annonsering i 8 kap. 2 §, om
om värdet av koncessionen värdet av koncessionen uppgår
uppgår
till
minst
det till minst det tröskelvärde som
tröskelvärde som avses i 5 kap. avses i 5 kap. 1 §.
1 §.
En upphandlande myndighet
eller enhet som har tilldelat en
koncession ska efterannonsera om
upphandlingsresultatet i enlighet
med 8 kap. 6 §.
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12 §
Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och
offentliggörandet av annonser
enligt detta kapitel.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
dels att rubriken närmast före 15 kap. 6 § ska utgå,
dels att 15 kap. 5–7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 7 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 kap.
5§
Vid förenklat förfarande ska
Den upphandlande myndigden upphandlande myndigheten heten eller enheten ska vid ett
eller enheten begära anbud genom förenklat
förfarande
begära
annons i en elektronisk databas anbud i en annons samt vid ett
som är allmänt tillgänglig, eller urvalsförfarande och inrättandet
genom annons i annan form som av ett dynamiskt inköpssystem
möjliggör effektiv konkurrens.
publicera en ansökningsinbjudan
genom en annons.
Vid urvalsförfarande ska den
Vid ett urvalsförfarande får
upphandlande myndigheten eller myndigheten eller enheten i sin
enheten publicera en ansöknings- inbjudan ange det antal leveinbjudan genom en annons i en rantörer som den avser att bjuda
elektronisk databas som är all- in. Antalet ska bestämmas med
mänt tillgänglig. Myndigheten hänsyn till arten av det som ska
eller enheten får i sin inbjudan upphandlas och vara tillräckligt
ange det antal leverantörer som stort för att effektiv konkurrens
den avser att bjuda in. Antalet ska uppnås.
ska bestämmas med hänsyn till
arten av det som ska upphandlas
och vara tillräckligt stort för att
effektiv konkurrens ska uppnås.
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6§
En annons om upphandling
enligt 5 § ska innehålla uppgift
om föremålet för upphandlingen
och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller
enheten.
Vid förenklat förfarande ska
det dessutom framgå
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska
ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken
anbudet ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska
annonsen med ansökningsinbjudan innehålla uppgift om
1. hur en anbudsansökan får
lämnas, och
2. den dag ansökan senast ska
ha kommit in.

En upphandlande myndighet
eller enhet som avser att tilldela
ett kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra
stycket får meddela sin avsikt
genom en annons.

7§
En upphandlande myndighet
eller enhet som avser att tilldela
ett kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket
får annonsera sin avsikt i en
elektronisk databas som är
allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).
Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons
om förhandsinsyn.

En upphandlande myndighet
eller enhet som har tilldelat ett
kontrakt eller ingått ett ramavtal
ska genom en annons informera
om upphandlingsresultatet senast
48 dagar efter det att kontraktet
tilldelats eller ramavtalet ingåtts
(efterannons).
Första stycket gäller inte vid
tilldelning av kontrakt som görs
med stöd av ett ramavtal som
ingåtts i enlighet med denna lag.
7a§
Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offent-
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liggörandet av annonser enligt
detta kapitel.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
förordning om upphandlingsstatistik

Härigenom föreskrivs följande.
Tillämpningsområde
1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till
lagen (2018:000) om upphandlingsstatistik.
Statistikdatabasen
2 § Innehållet i statistikdatabasen ska via internet kostnadsfritt
hållas tillgängligt som öppna data.
Ansökan om registrering av annonsdatabas
3 § En ansökan om att registrera en annonsdatabas ska ges in till
Konkurrensverket.
Annonsdatabasregistret
4 § Konkurrensverket ska med hjälp av automatiserad behandling
föra ett register över registrerade annonsdatabaser (annonsdatabasregistret).
Förutsättningar för registrering
Krav på funktionalitet
5 § En registrerad annonsdatabas ska ha ett system för identifiering som gör det möjligt att särskilja enskilda upphandlingar bland
de annonser som publiceras, samt ha rutiner för att upptäcka
systematiska fel i uppgifterna och för att rapportera detta till
berörd upphandlande myndighet eller enhet och till Upphandlingsmyndigheten.
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Krav på tillgänglighet
6 § En registrerad annonsdatabas ska ha en funktion som möjliggör för fysiska personer att utan kostnad söka i publicerade
annonser.
Databasen ska utformas med hänsyn till samtliga användares
behov.
Krav på servicenivå
7 § En registrerad annonsdatabas ska ha en kundtjänst som
användare av databasen kan vända sig till med frågor och synpunkter.
Avgifter
8 § För prövning av en ansökan enligt 3 § tas en ansökningsavgift
ut enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsklass 7
ska då tillämpas.
Den som driver en annonsdatabas som är registrerad i annons–
databasregistret ska betala en årlig registeravgift om 22 500 kr.
Bemyndiganden
9 § Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha inhämtat yttrande
från Konkurrensverket, meddela närmare föreskrifter om
1. vilka uppgifter statistikdatabasen ska innehålla,
2. vilka uppgifter ur annonser om upphandling som får begäras
från den som driver en registrerad annonsdatabas, och
3. driften av statistikdatabasen.
10 § Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha inhämtat
yttrande från Konkurrensverket, meddela närmare föreskrifter om
registrerade annonsdatabasers
1. tekniska prestanda,
2. funktionalitet,
3. tillgänglighet, och
4. servicenivå.
24
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11 § Konkurrensverket får meddela närmare föreskrifter om
betalningen av avgifter enligt 8 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till förordning om ändring i förordning
(2011:1126) om kollektivtrafik

Härigenom föreskrivs i fråga om kollektivtrafikförordningen
(2011:1162)
dels att 12 och 13–15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §
Annonsering enligt 8 kap. 1, 6
och 7 §§ och 14 kap. 16 § lagen
(2011:1147) om upphandling av
koncessioner ska ske i en registrerad annonsdatabas enligt lagen
(2018:000) om upphandlingsstatistik. Detsamma gäller annonsering (offentliggörande) enligt
artikel 7.2 och 7.3 i EU:s
kollektivtrafikförordning.
Den som driver den registrerade annonsdatabasen ska skicka
vidare underlaget för annonsen
enligt första stycket elektroniskt
till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

En annons om upphandling
enligt 8 kap. 1, 6 och 7 §§ och
14 kap. 16 § lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner
ska skickas elektroniskt till
Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.
Upphandlingen får dessutom offentliggöras på något annat sätt
under förutsättning att 14 och 15 §§ följs.
Information som ska åtfölja
annonser i registrerade annonsdatabaser
12 a§
Varje annons i en registrerad
annonsdatabas ska åtföljas av
information om
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1. vilken lag som upphandlingen genomförs med stöd
av,
2. i vilken registrerad annonsdatabas som annonsen först publicerades, och
3. identifikationsnummer för
den upphandling som annonsen
hör till.
Sådana uppgifter som avses i
första stycket får endast publiceras
i en annons om de har publicerats
i en motsvarande annons av
Europeiska unionens publikationsbyrå.
13 §
En behörig myndighet enligt
En behörig myndighet enligt
EU:s kollektivtrafikförordning EU:s kollektivtrafikförordning
eller den till vilken befogenhet eller den till vilken befogenhet
överlämnats enligt 3 kap. 2 § överlämnats enligt 3 kap. 2 §
lagen (2010:1065) om kollektiv- lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska kunna visa vilken dag trafik ska kunna visa vilken dag
den skickat en annons enligt 12 § som en annons enligt 12 § första
första stycket till Europeiska och andra styckena har skickats
unionens publikationsbyrå.
till Europeiska unionens publikationsbyrå.
14 §
En behörig myndighet enligt
En behörig myndighet enligt
EU:s kollektivtrafikförordning EU:s kollektivtrafikförordning,
eller den till vilken befogenhet den till vilken befogenhet överöverlämnats enligt 3 kap. 2 § lämnats enligt 3 kap. 2 § lagen
lagen (2010:1065) om kollektiv- (2010:1065) om kollektivtrafik
på egen hand eller den som driver en regitrafik
publicera eller på något annat strerad annonsdatabas får
sätt offentliggöra innehållet i en publicera eller på något annat
annons enligt 12 § första stycket sätt offentliggöra innehållet i en
innan den har skickats till Euro- annons enligt 12 § första och
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publika- andra styckena innan den har
skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå.

15 §
En annons som offentliggörs
En annons som offentliggörs
på egen hand av en behörig av en behörig myndighet enligt
myndighet enligt EU:s kollek- EU:s kollektivtrafikförordning,
tivtrafikförordning eller den till den till vilken befogenhet
vilken befogenhet överlämnats överlämnats enligt 3 kap. 2 §
enligt
3 kap.
2§
lagen lagen (2010:1065) om kollektiv(2010:1065) om kollektivtrafik trafik eller den som driver en
får inte innehålla någon annan registrerad annonsdatabas får
information än den som har inte innehålla någon annan inskickats till Europeiska uni- formation än den som har
onens publikationsbyrå. Annon- skickats till Europeiska uniosen ska innehålla uppgift om nens publikationsbyrå. Annonvilken dag den skickades till sen ska innehålla uppgift om
publikationsbyrån.
vilken dag den skickades till
publikationsbyrån.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
förordning om ändring i
upphandlingsförordningen (2016:1162)

Härigenom föreskrivs i fråga om upphandlingsförordningen
(2016:1162)
dels att 2, 6, 9 och 10 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a och 5 a–5 c §§,
och närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Offentliggörande genom
Europeiska unionens
publikationsbyrå

Offentliggörande genom en
registrerad annonsdatabas
2§

En annons om upphandling
enligt 10 kap., 17 kap. 16 § och
18 kap. 2 § lagen (2016:1145)
om
offentlig
upphandling,
10 kap, 16 kap. 16 § och 17 kap.
2 § lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna eller 8 kap. och
14 kap. 16 § lagen (2016:1147)

Annonsering enligt lagen
(2016:1145)
om
offentlig
upphandling, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna,
lagen
(2016:1147) om upphandling av
koncessioner
och
lagen
(2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet,
ska ske i en registrerad annonsdatabas enligt lagen (2018:000)
om upphandlingsstatistik.
Den som driver den registrerade annonsdatabasen ska
skicka vidare underlaget för en
annons om upphandling enligt
10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap.
2 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, 10 kap,
16 kap. 16 § och 17 kap. 2 §
lagen (2016:1146) om upphand29
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om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens
publikationsbyrå för publicering.

ling inom försörjningssektorerna eller 8 kap. och 14 kap.
16 § lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner
elektroniskt till Europeiska
unionens publikationsbyrå för
En annons enligt 8 kap. lagen publicering.
(2011:1029) om upphandling på
Den som driver den regiförsvars- och säkerhetsområdet strerade annonsdatabasen ska
ska skickas elektroniskt eller på skicka vidare underlaget för en
annat sätt till publikationsbyrån annons enligt 8 kap. lagen
för publicering. Vid förfarande (2011:1029) om upphandling på
med förkortade tidsfrister enligt försvars- och säkerhetsområdet
9 kap. 7 § samma lag ska elektroniskt eller på annat sätt
annonsen eller meddelandet till publikationsbyrån för publiskickas antingen med elektro- cering. Vid förfarande med förniska medel eller med telefax.
kortade tidsfrister enligt 9 kap.
7 § samma lag ska annonsen
eller meddelandet skickas antingen med elektroniska medel
eller med telefax.
En upphandlande myndighet eller enhet får dessutom offentliggöra upphandlingen på något annat sätt under förutsättning att 6, 9
och 10 §§ följs.
Information som ska åtfölja
annonser i registrerade annonsdatabaser
4a§
Varje annons i en registrerad
annonsdatabas ska åtföljas av information om
1. enligt vilken lag upphandlingen genomförs,
2. i vilken registrerad annonsdatabas annonsen först publicerades, och
3. identifikationsnummer för
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den upphandling som annonsen
hör till.
Uppgifter som avses i första
stycket får publiceras i en annons
endast om de har publicerats i en
motsvarande annons av Europeiska unionens publikationsbyrå.
5a§
En förhandsannons enligt
15 kap. 5 § lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner
ska innehålla information om:
1. kontaktuppgifter till den
upphandlande myndigheten eller
enheten,
2. myndighetens eller enhetens
huvudsakliga verksamhet,
3. datum för publicering av
annonsen,
4. huvudsaklig CPV-kod och
tilläggskod för CPV, och
5. en kortfattad beskrivning av
upphandlingen.
5b§
En annons om upphandling
enligt
19 kap.
9§
lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 9 § lagen
(2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna och
15 kap. 5 § lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet ska innehålla
information om:
1. kontaktuppgifter till den
upphandlande myndigheten eller
enheten,
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2. myndighetens eller enhetens
huvudsakliga verksamhet,
3. huruvida myndigheten eller
enheten är en inköpscentral eller
om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av
annan myndighet eller enhet,
4. huvudsaklig CPV-kod och
tilläggskod för CPV,
5. NUTS-kod för huvudsaklig
leveransplats,
6. upphandlingens rubrik,
7. en kortfattad beskrivning av
upphandlingen,
8. art, omfattning och mängd
av det som ska upphandlas,
9. datum för publicering av
annonsen,
10. vilket
upphandlingsförfarande som tillämpas,
11. hur anbudsansökan eller
anbud får lämnas,
12. den dag då anbudsansökan
eller anbud senast ska ha kommit
in,
13. den dag till och med
vilken anbud ska vara bindande,
14. kontraktets löptid,
15. kontraktets
uppskattade
värde, samt
16. om det i upphandlingen
ställs krav eller anges villkor som
avser
a) miljöhänsyn,
b) sociala
hänsyn,
såsom
arbetsrättsliga villkor, eller
c) innovation.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:527) med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ förordningen (2015:527)
med instruktion för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande
lydelse.
1§
Upphandlingsmyndigheten
har det samlade ansvaret för att
utveckla, förvalta och stödja den
upphandling som genomförs av
upphandlande myndigheter och
enheter. Myndigheten ska verka
för en rättssäker, effektiv och
socialt och miljömässigt hållbar
upphandling till nytta för
medborgarna
utveckling. Myndigheten ska
främja innovativa lösningar
inom upphandling.

Upphandlingsmyndigheten
har det samlade ansvaret för att
utveckla, förvalta och stödja den
upphandling som genomförs av
upphandlande myndigheter och
enheter. Myndigheten ska verka
för
socialt och miljömässigt hållbar
upphandling till nytta för
medborgarna och näringslivets
utveckling. Myndigheten ska
främja innovativa lösningar
inom upphandling. Myndigheten
ska vara statistikmyndighet på
upphandlingsområdet.

2§
Myndigheten ska ge stöd till upphandlande myndigheter,
enheter och leverantörer. Stödet ska inriktas på att
1. bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom
metodutveckling eller på annat sätt,
2. bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och
utvärderas på ett ändamålsenligt sätt,
3. verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla
och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och
sociala hänsyn inom upphandling,
4. öka kompetensen om innovationsupphandling,
5. bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras
elektroniskt och delta i standardiseringen av densamma,
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6. underlätta för små och medelstora företag samt idéburna
organisationer att delta i upphandling, samt
7. utveckla och förvalta en
7. utveckla och förvalta
nationell databas för annona) en nationell databas för
sering av valfrihetssystem samt statistik på upphandlingsområdet,
en kriteriedatabas för miljöanb) en nationell databas för
passad upphandling.
annonsering av valfrihetssystem,
och
c) en kriteriedatabas för
miljöanpassad upphandling.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1117) med instruktion för
Konkurrensverket

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av
1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap.
1§
lagen
2. 22 kap. 1 § lagen
(2016:1145) om offentlig upp- (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 § lagen handling, 22 kap. 1 § lagen
(2016:1146) om upphandling (2016:1146) om upphandling
inom
försörjningssektorerna, inom
försörjningssektorerna,
18 kap. 1 § lagen (2016:1147) 18 kap. 1 § lagen (2016:1147)
om upphandling av kon- om upphandling av koncessioner och 18 kap. 1 § lagen cessioner, 18 kap. 1 § lagen
(2011:1029) om upphandling på (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet, försvars- och säkerhetsområdet
samt 6, 11 och 13 §§ lagen
(2018:000) om upphandlingsstatistik,
3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster
för elektronisk identifiering,
7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den
civila luftfartens område,
8. konkurrensförordningen (2008:604), och
9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar lagen
1

Senaste lydelse av 3 § 2016:1218.
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(2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536)
om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas
10 kap. 8 § lagen om valfrihetssystem.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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2

Ärendet

Regeringen uttalade i budgetpropositionen för 2016 att den har
som målsättning att förbättra möjligheterna till uppföljningar av
lagändringar och andra åtgärder på upphandlingsområdet. För detta
krävs omfattande och relevant statistik. Regeringen angav att det,
för att förbättra statistiken på upphandlingsområdet, skulle tas
fram en departementspromemoria med förslagen från Upphandlingsutredningen 2010 som utgångspunkt (prop. 2015/16:1
utg.omr. 2 avsnitt 6.3.1).
I
propositionen
Nytt
regelverk
om
upphandling
(prop. 2015/16:195) bedömde regeringen att de lagförslag som
lämnades
i
Upphandlingsutredningens
slutbetänkande
(SOU 2013:12) och departementspromemorian (Ds 2014:25) i
fråga om statistikinsamling avseende inköpsvolymer varken var
fullständiga eller tillräckliga för att nå målet om förbättrad statistik
på upphandlingsområdet. Regeringen angav därför att den avsåg att
återkomma i frågan (a. prop. del 2 s. 867 f.).
Mot denna bakgrund har denna promemoria tagits fram inom
Regeringskansliet.
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3.1

Nationella behov av förbättrad statistik

Bedömning: En bättre statistik behövs för att öka kunskapen
om offentlig upphandling hos de organ som är styrande och
verksamma inom upphandlingsområdet.
Statistikuppgifter bör samlas in för att bl.a. möjliggöra
strategisk styrning, ge underlag för indikatorer för måluppfyllnad och beräkna den totala offentliga inköpsvolymen,
samt för att kunna användas inom ramen för internationellt
arbete.

Skälen för bedömningen
Bättre statistik för ökad kunskap om offentlig upphandling
Effekterna av lagstiftning och andra åtgärder inom offentlig
upphandling är svåra att mäta och avgränsa från effekterna av andra
offentliga insatser. Den samlade kunskapen om de offentliga
upphandlingar som genomförs i Sverige behöver öka genom en förbättrad nationell upphandlingsstatistik. Den nuvarande statistiken
är bristfällig och bör utvecklas.
Upphandlingsutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande att
den statistik om offentlig upphandling som samlas in främst syftar
till att uppfylla kraven i EU:s upphandlingsdirektiv. Att
insamlingen är begränsad till detta försvårar mål- och resultatstyrning samt uppföljning och utvärdering på upphandlingsområdet. Dessutom bidrar de bristande uppgifterna till att den
allmänna debatten kan snedvridas (SOU 2013:12 s 552).

39

Behovet av tillförlitlig upphandlingsstatistik

Ds 2017:48

I enlighet med vad Upphandlingsutredningen anfört bör framställningen av upphandlingsstatistik i betydligt större utsträckning
än i dag utgå från den offentliga sektorns behov av uppgifter.
I de närmast följande avsnitten redogörs för vilka nationella
behov en förbättrad statistik kan tillgodose.
Strategisk styrning
Regeringens strategiska styrning av den offentliga sektorn har stor
betydelse för hur väl dess politik genomförs, vilket bl.a. Statskontoret har lyft fram (Flexibilitetens fördelar och faror –
perspektiv på regeringens myndighetsstyrning, 2013). Regeringen
har som ambition att detaljstyrningen ska minska för att ge
utrymme för strategisk styrning (prop. 2015/16:1 Förslag till
statens budget, finansplan m.m. avsnitt 12.5). Detta ska dels ske
genom verksamhetsanpassad resultatstyrning, dels genom instruktioner och regleringsbrev. Resultaten ska följas upp och
synliggöras, samt användas som grund för politiska beslut och
prioriteringar. En stor del av den offentliga sektorns anskaffningar
är upphandlingspliktiga. En nödvändig förutsättning för en
effektivare och bättre fungerande strategisk styrning är att det
finns ett tillförlitligt statistiskt underlag avseende den offentliga
upphandlingen.
Genom insamling av uppgifter för statistikändamål förbättras
förutsättningarna för en strategisk styrning. Statistiken kan också
möjliggöra ett effektivt stöd till de upphandlande myndigheterna.
Regeringens mål för den offentliga upphandlingen
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 anfört att den
offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara
konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar
främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas
(prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 8.2). För att mäta utvecklingen
på området kan olika indikatorer och andra bedömningsgrunder
användas. I propositionen anges bl.a. leverantörers benägenhet att
delta i offentliga upphandlingar (genomsnittligt antal anbud per
upphandling) som exempel på detta. Som andra resultatindikatorer
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eller bedömningsgrunder anges tillgången till Upphandlingsmyndighetens stöd och andelen ställda miljökrav i samband med
upphandlingar (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 8.3.1). En
ytterligare lämplig indikator skulle exempelvis kunna vara hur stor
andel av deltagarna i den offentliga upphandlingen som är små eller
medelstora företag eller idéburna organisationer.
Det är nödvändigt att utveckla flera indikatorer, kopplade till
regeringens övriga mål för den offentliga upphandlingen. En
förbättrad statistik kan underlätta utvecklingen av fler indikatorer.
Inköpsvolymer
Som Upphandlingsutredningen konstaterat är det angeläget att veta
hur stora belopp den offentliga upphandlingen årligen faktiskt
omfattar. Utredningen ansåg för egen del att en kompletterande
statistikinsamling borde göras och föreslog att denna skulle
inhämtas från de upphandlande myndigheternas uppgifter om det
uppskattade värdet av alla inköp av varor, tjänster och byggentreprenader gjorda under ett år (se SOU 2013:12 s. 587 f.). Rent
praktiskt skulle en sådan uppgiftsinhämtning kunna göras på flera
sätt, t.ex. genom insamling av uppskattade kontraktsvärden ur
annonser, beräkningar av uppgifter från nationalräkenskaperna eller
insamling av uppgifter om offentliga utbetalningar ur reskontror
(sidoordnad bokföring).
Gränsöverskridande handel
I dagsläget är det svårt att få en överblick över de anbudsgivare från
och utanför EU som deltar i upphandlingar i Sverige och tidvis
även de upphandlingar som annonseras genom Europeiska
kommissionens annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).
Få, om några, upphandlande myndigheter och enheter samlar in
sådan information. En förbättrad statistikinsamling kan medföra
att det blir lättare att få statistiskt underlag att användas inom
ramen för Sveriges internationella arbete i handelsfrågor inom EU
och Världshandelsorganisationen (WTO).
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3.2

Befintliga källor för upphandlingsstatistik

3.2.1

Upphandlingsdirektivens krav

Krav på vad annonser i TED ska innehålla
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den
26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av
direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet) preciseras i artiklarna 51
och 52 hur annonser och meddelanden ska utformas. Motsvarande
bestämmelser finns i artiklarna 71 och 72 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG
direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av
koncessioner (LUK-direktivet) finns sådana bestämmelser i
artikel 33. Den närmare utformningen av annonser och meddelanden fastställs av kommissionen genom bestämmelser i en
förordning som är bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna, se kommissionens genomförandeförordning (EU)
2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig
upphandling och om upphävande av genomförandeförordning
(EU) nr 842/2011).
Bestämmelserna i 5 § upphandlingsförordningen
innebär också att den som ska publicera en annons eller ett
meddelande i TED ska använda de standardformulär som fastställs i
nämnda förordning.
Av skäl 127 i LOU-direktivet framgår att kommissionen avser
att använda information i TED som huvudsaklig källa för statistik,
förutsatt att uppgifterna i databasen håller tillräckligt hög kvalitet
och är tillräckligt kompletta. Artikel 85.1 i LOU-direktivet och
artikel 101.1 i LUF-direktivet anger att kommissionen ska se över
kvaliteten på uppgifterna. Om kvaliteten och fullständigheten
brister kan kommissionen begära kompletterande uppgifter från
berörd medlemsstat.
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Krav på innehåll i individuella rapporter
Upphandlande myndigheter och enheter ska enligt artikel 84 i
LOU-direktivet och artikel 100 i LUF-direktivet upprätta individuella rapporter vid tilldelning av kontrakt. Rapporterna ska
sparas i minst tre år och åtminstone innehålla uppgifter om:
– den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och
adress, föremålet för och värdet av kontraktet, ramavtalet eller
det dynamiska inköpssystemet,
– namn på utvalda anbudssökanden eller anbudsgivare och skälen
till att de valts samt namn på inte godtagna anbudssökanden
eller anbudsgivare och skälen till att de inte godtagits (i
tillämpliga fall),
– skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats,
– namn på den anbudsgivare som tilldelats kontrakt, skälen för
detta samt hur stor andel av kontraktet som anbudsgivaren avser
att lägga ut på tredje part,
– de omständigheter som motiverar förhandlande förfaranden
under konkurrens, konkurrenspräglade dialoger eller förhandlat
förfarande utan föregående annonsering,
– skäl till att den upphandlande myndigheten eller enheten
beslutat att inte tilldela något kontrakt eller ramavtal eller
genomföra ett dynamiskt inköpssystem (i tillämpliga fall),
– skäl till att andra medel för kommunikation använts än
elektroniska medel (i tillämpliga fall), samt
– upptäckta intressekonflikter och åtgärder som vidtagits till följd
av detta (i tillämpliga fall).
LOU-direktivet och LUF-direktivet innebär, jämfört med tidigare
direktiv på området, betydligt större krav i fråga om vilken
information som ska dokumenteras vid tilldelning av kontrakt.
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Krav på innehåll i övervakningsrapporter
Vart tredje år ska varje medlemsstat skicka en övervakningsrapport
till kommissionen enligt artikel 83.3 andra stycket i LOU-direktivet och artikel 99.3 andra stycket i LUF-direktivet. Rapporterna
ska, i förekommande fall, innehålla information om de vanligaste
skälen till felaktig tillämpning eller rättsosäkerhet, omfattningen av
små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar
samt förebyggande, upptäckt och lämplig rapportering om fall av
bedrägeri, korruption, intressekonflikter och andra allvarliga fall av
oegentligheter i samband med upphandlingar. Enligt artikel 45 i
LUK-direktivet får kommissionen högst vart tredje år begära att
medlemsstaterna sänder övervakningsrapporter med en översikt
över de mest frekventa orsakerna till felaktig tillämpning av
bestämmelserna i LUK-direktivet.
Kommissionen har i samråd med medlemsstaterna tagit fram ett
formulär för övervakningsrapporterna. Av formuläret framgår bl.a.
att medlemsstaterna förväntas lämna uppgift om hur stor andel av
deras upphandlingar som genomförs som gröna upphandlingar
(upphandlingar där den upphandlande myndigheten eller enheten
ställer miljörelaterade krav), socialt ansvarstagande upphandlingar
(upphandlingar där den upphandlande myndigheten eller enheten
ställer sociala krav) och hur stor andel av upphandlingarna som
avser innovativa lösningar.
Krav på innehåll i statistikrapporter
Enligt artikel 85 i LOU-direktivet och artikel 101 i LUF-direktivet
ska varje medlemsstat vart tredje år skicka en statistikrapport till
kommissionen. Rapporten ska innehålla det totala uppskattade
värdet av sådana genomförda upphandlingar som skulle ha omfattats av direktiven, om dess värden hade överstigit det relevanta
tröskelvärdet. Det finns inga bestämmelser om statistikrapporter i
LUK-direktivet.
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Krav på innehåll i statistikrapporter för upphandlingar på försvarsoch säkerhetsområdet
Enligt artikel 65 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena
vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och
tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG (LUFS-direktivet) ska medlemsstaterna varje år
skicka en statistikrapport till kommissionen. Enligt artikel 66 i
direktivet ska rapporten innehålla uppgifter om antalet kontrakt
och värdet av de kontrakt som tilldelats. Rapporten ska vara
uppdelad på varukontrakt, tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt. Så kallade CPV-koder ska särredovisas, liksom vilka
upphandlingsförfaranden som har använts.
3.2.2

Källor för nationell statistik

Vilka upphandlingar ska annonseras i TED och vilka annonseras
endast nationellt?
Det finns inga nationella regler om statistik på upphandlingsområdet. Som framgår av följande avsnitt baseras den upphandlingsstatistik som ändå tas fram i Sverige på annonsuppgifter som
hämtas från privaträttsligt drivna annonsdatabaser på den svenska
marknaden. I dessa databaser kan det finnas både uppgifter från
upphandlingsannonser som enbart har publicerats på nationell nivå,
enligt de nationella annonseringsbestämmelserna, och från sådana
annonser som enligt upphandlingsdirektivens bestämmelser först
ska publiceras i TED. Merparten av de annonserade upphandlingarna i Sverige annonseras enligt de nationella bestämmelserna.
I samtliga upphandlingsdirektiv finns ekonomiska gränsvärden,
s.k. tröskelvärden, för de olika slagen av upphandling: varor,
tjänster och byggentreprenader. Om det beräknade värdet av det
som ska upphandlas uppgår till eller överstiger tillämpligt
tröskelvärde, ska upphandlingen genomföras i enlighet med de
bestämmelser i den nationella rätten som genomför direktivets
bestämmelser och i den meningen är direktivstyrda.
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Det finns inga bestämmelser i direktiven om hur upphandlingar
vars beräknade värde understiger tröskelvärdet ska genomföras.
Detta kan medlemsstaterna därför själva reglera. Även om sådana
upphandlingar således är en nationell angelägenhet, är kommissionen intresserad av att få in uppgifter om dem. Som anförts ovan
ska uppgifter om det totala uppskattade
et för dessa
upphandlingar ingå i den statistikrapport som ska skickas till
kommissionen.
I de svenska upphandlingslagarna finns sedan lång tid tillbaka
bestämmelser om upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektiven. De finns i ett särskilt kapitel i respektive lag –
i 19 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och
lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
(LUF), samt i 15 kap. i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner (LUK) och lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). I dessa kapitel finns också
särskilda bestämmelser om annonsering av sådana upphandlingar.
Vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster räknas upp i
bilagor till LOU-, LUF- och LUK-direktiven. För dessa tjänster
gäller enligt direktiven en mindre omfattande och enklare reglering.
Det finns också ett särskilt tröskelvärde för dessa tjänster, som är
högre än för andra tjänster. I svensk rätt gäller att dessa tjänster ska
upphandlas med tillämpning av de nyss nämnda nationella bestämmelserna. De ska också annonseras enligt dessa. Om upphandlingens beräknade värde uppgår till eller överstiger tröskelvärdet ska den emellertid annonseras i TED med tillämpning av de
direktivstyrda annonseringsbestämmelserna i respektive lag.
Huvuddragen i de nationella annonseringsbestämmelserna
De nationella annonseringsbestämmelserna innehåller grundläggande krav på vad en annons ska innehålla. Av 19 kap. 11 och
12 §§ LOU framgår att en annons ska innehålla:
– föremålet för upphandlingen, dvs. en beskrivning av vad som
upphandlas,
– kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten,
– uppgift om hur anbud eller anbudsansökan ska lämnas,
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– uppgift om när anbud eller anbudsansökan senast ska ha
kommit in, och
– uppgift om hur länge anbud ska vara bindande.
Motsvarande bestämmelser finns i LUF och LUFS.
Bestämmelserna i LUK är än mindre långtgående. Till skillnad från
vad som gäller för upphandlingar som ska annonseras i TED finns
för nationellt annonserade upphandlingar inte något krav på s.k.
efterannonsering. Med en efterannons avses en annons där den
upphandlande myndigheten eller enheten informerar om resultatet
av upphandlingen. Att det är så få obligatoriska uppgifter i de
nationella upphandlingsannonserna påverkar möjligheterna att ta
fram relevant statistik med dessa som underlag.
Statistikuppgifter tillhandahålls av kommersiella aktörer på
annonsmarknaden
Till skillnad från flera andra medlemsstater i EU har Sverige inte
någon statlig annonsdatabas för offentliga upphandlingar. Det är i
stället privata annonsdatabasföretag som erbjuder olika verktyg och
kringtjänster kopplade till utformning och publicering av annonser
och upphandlingsdokument. Varken utformningen av eller det
närmare innehållet i annonserna är reglerad. Det sker heller ingen
systematisk insamling av uppgifter i offentlig regi. Det är vidare
svårt att få en samlad bild av hur stor täckning respektive annonsdatabas har av annonsmarknaden. Visst informationsutbyte sker på
affärsmässig basis mellan annonsdatabaserna. Myndigheter eller
privata aktörer som efterfrågar statistik om offentliga upphandlingar, utöver sådan statistik om direktivstyrda upphandlingar
som kan erhållas genom de uppgifter som kommissionen samlar in,
är hänvisade till att köpa uppgifterna från kommersiella aktörer.

3.3

Problem med dagens statistikinsamling

Vissa uppgifter samlas inte in eller tillgängliggörs inte
En brist med nuvarande statistik och statistikinsamling är att de
uppgifter som samlas in inte helt täcker de behov som finns av
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exempelvis underlag för resultatindikatorer för måluppföljning.
Vissa uppgifter finns visserligen i de privata annonsdatabaserna,
men säljs i nuläget inte för statistikändamål. Det gäller bl.a.
uppgifter om upphandlingens titel och den sammanfattande
beskrivningen av upphandlingen.
Vissa uppgifter saknas ofta i annonserna
Upphandlande myndigheters och enheters rapportering av uppgifter i samband med annonsering av offentliga upphandlingar är
bristfällig. Uppgifter kan saknas på grund av att upphandlande
myndigheter eller enheter missat att fylla i fält eller valt att inte
göra det. Vissa systemleverantörer gör vidare obligatoriska fält
valfria att fylla i för att säkerställa att annonseringen kan ske så
enkelt som möjligt. Detta medför att det är vanligt att upphandlande myndigheter låter bli att lämna uppgifter om upphandlingens värde i annonser om upphandling.
Det finns en uppenbar risk att kommissionen kan komma att
begära kompletteringar av uppgifterna i TED i enlighet med
artikel 85.1 i LOU-direktivet och artikel 101.1 i LUF-direktivet (se
avsnitt 3.2.1). I nuläget skulle enkätundersökningar behöva
genomföras för att tillmötesgå en sådan begäran. Att genomföra
enkätundersökningar brukar dock vara svårt och resurskrävande.
Bristande efterannonsering i TED
Ett fall av ofullständig annonsering som bör uppmärksammas
särskilt är att svenska upphandlande myndigheter och enheter
generellt brister när det gäller att efterannonsera i TED, dvs.
annonsera om resultatet av en genomförd upphandling. Framför
allt saknas i flertalet fall uppgift i efterannonsen om värdet av det
ingångna kontraktet. Konkurrensverket har flera gånger iakttagit
detta inom ramen för sin tillsynsverksamhet. Kommissionen har
också noterat att svenska upphandlande myndigheter är klart sämst
i EU när det gäller att uppge kontraktsvärden vid efterannonsering.
År 2016 initierade Konkurrensverket 19 tillsynsärenden avseende hur upphandlande myndigheter och enheter fullgjorde
skyldigheten att i tillämpliga fall efterannonsera och att lämna
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korrekta och fullständiga uppgifter vid efterannonsering.2 Granskningen visade bl.a. att kännedomen om skyldigheten att lämna
uppgifter var låg hos de upphandlande myndigheterna och enheterna samt att rutinerna för att efterannonsera brast. Vidare
framgick att kopplingen mellan e-verktygen för annonsering och
TED ibland brister, vilket innebär att uppgiften kan ha angivits
korrekt men inte förts över till TED. Det förekommer även att
efterannonser publiceras, men inte kopplas till den ursprungliga
annonsen. Konkurrensverket har också noterat att fältet för
kontraktsvärdet inte är obligatoriskt att fylla i när de upphandlande
myndigheterna och enheterna efterannonserar med hjälp av everktyg, vilket kan vara en förklaring till att uppgifter av detta slag
inte lämnas.
Felaktigt ifyllda uppgifter i annonser
Det är relativt vanligt att den uppgiftslämnande upphandlande
myndigheten eller enheten fyller i uppgiftsfält på ett felaktigt sätt.
Detta kan bero på slarv, missförstånd eller skillnader i tolkning av
hur fälten ska fyllas i. Upphandlingssystemen och annonsverktygen
ser olika ut, använder olika termer och har olika svarsalternativ.
Det finns sällan någon mer uttömmande förklaring till vilka
uppgifter som förväntas lämnas i respektive fält. Nedan redovisas
exempel på vanligt förekommande fel:
– Upphandlande myndighets namn och anbudsgivarnas namn
lämnas inte på ett enhetligt sätt. Eftersom dessa fylls i med
fritext kan det förekomma felskrivningar, förkortningar eller att
dotterbolag eller avdelningar anges.
– Kontraktsvärden anges på skilda sätt (exempel: 1 mkr, 1 000 000
kr eller 1 miljon kr).
– Det förekommer att upphandlande myndigheter anger även
närliggande CPV-koder, och på så sätt garderar sig för att inte
missa någon potentiell anbudsgivare.

2
Se Konkurrensverkets rapport Tillsyn av efterannonsering (2017:6). Tillsynsbesluten finns
också tillgängliga på Konkurrensverkets hemsida.
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– Ibland anges Sverige som leveransort, trots att detta ska vara
förbehållet upphandlingar där leveransort saknar betydelse eller
avser hela landet.
– Ibland missförstår upphandlande myndigheter eller enheter
koder, vilket kan få till följd av de t.ex. förväxlar vägsalt med
koksalt.
Otydligt ansvar för att uppgifter är fullständiga
Upphandlande myndigheter och enheter bär ansvaret för att
uppgifterna om upphandlingen i annonsen är riktiga. I praktiken
kan dock den upphandlande myndigheten eller enheten välja att
inte fylla i vissa fält eller att lägga över ansvaret på annonsdatabasföretaget.
Ansvaret för att fylla i tomma fält och för att korrigera felaktiga
fält är ofta otydligt. Rutinerna för att upptäcka felaktigheter
varierar. Annonsdatabasföretagen gör i vissa fall manuella korrigeringar av uppgifterna, som myndigheterna inte har full kontroll
över.
Annonsdatabasföretagen strävar efter att erbjuda enkel och
problemfri annonsering. Den som driver en annonsdatabas som
ställer högre krav på innehållet i annonserna och uppgiftslämningen
riskerar att den annonserande upphandlande myndigheten eller
enheten vänder sig till ett annat företag som ställer lägre krav.
Samtidigt behöver företagen få in uppgifter till sina söktjänster om
framför allt CPV-koder. Åtminstone ett företag erbjuder sig därför
att komplettera myndigheternas och enheternas uppgifter om
sådana koder.
Vid insamling av uppgifter om utbetalningar ur reskontror finns
liknande problem. Ett stort antal ekonomisystem och rutiner
används för att göra utdrag, vilket innebär att tolkningar och
manuellt arbete krävs för att sammanställa statistik om offentliga
utbetalningar.
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Flera förekomster av samma annons i TED
Samma annons förekommer ibland i flera versioner i TED. Det är
okänt vad detta beror på. Tänkbara orsaker kan dock vara att
upphandlande myndigheter och enheter publicerar samma annons i
flera annonsdatabaser utan att meddela detta till annonsdatabasföretagen, eller att informationsutbytet mellan annonsdatabaserna
leder till att olika databaser rapporterar samma annons flera gånger
till TED.
Uppgifterna ägs inte av det offentliga
Den som i dagsläget vill ha statistik om offentliga upphandlingar
måste köpa uppgifter från de privata annonsdatabasföretagen.
Detta innebär flera problem. Uppgifterna som samlas in är av
bristande kvalitet och omfattning. Dessutom har ingen myndighet
kontroll över insamlingen och möjligheterna att sprida uppgifterna
är begränsade. Alla företag samlar inte heller in uppgifter för
statistikändamål ur annonserna, och för de som gör det utgör
insamlingen en begränsad sidoverksamhet.
Kostnaden för de uppgifter som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2015 köpte från privata aktörer uppgick till
ca 800 000 kronor. Beloppet omfattar kostnader för både uppgifter
om annonserade upphandlingar och om offentliga utbetalningar,
men inte för uppgifter som samlats in via enkätundersökningar.
De privata aktörerna säljer inte äganderätten till uppgifterna,
utan endast en nyttjanderätt som ger begränsad rätt att sprida
uppgifterna vidare. Oftast kan statistiken endast offentliggöras i
bearbetad form, t.ex. som sammanställningar i tabeller och grafer,
medeltal och liknande. Detta försvårar användningen av uppgifterna och begränsar nyttan med insamlingen, då spridning
mellan myndigheter eller till andra intressenter inte alltid är möjlig.
Hittills har företagen varit villiga att tillhandahålla uppgifterna för
forskningsändamål, men detta sker helt på företagens villkor.
För att behålla jämförbarhet i uppgifterna över tid måste
definitioner och metoder vara konsekventa. Att byta leverantör av
statistikuppgifter kan innebära avbrott i tidsserierna, om uppgifterna produceras på annat sätt eller mäter något annat än
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tidigare. Det kan därför vara svårt att konkurrensutsätta inköp av
uppgifterna.

3.4

Ett ändrat regelverk behövs

Bedömning: Såväl de upphandlande myndigheterna och
enheterna som annonsdatabasföretagen bör, genom ett ändrat
regelverk, styras mot att lämna de uppgifter som behövs för
framtagande av statistik.
Skälen för bedömningen: De problem med dagens
statistikinsamling som har beskrivits ovan behöver åtgärdas, för att
möjliggöra förbättrad statistik, men också för att underlätta för
Sverige att uppfylla sina åtaganden i förhållande till EU. Såväl
upphandlande myndigheter och enheter som annonsdatabasföretag
på marknaden behöver styras mot att fullständiga uppgifter lämnas
i annonser. Som framgått ovan stimulerar den nuvarande ordningen
snarare motsatt utveckling.
Det mest ändamålsenliga sättet att uppnå de angivna målen är
att ändra regelverket om dels annonsering (annonsinnehåll samt
formerna för annonsering), dels uppgiftsinsamling (vilka uppgifter
som ska samlas in för statistikändamål och hur). Detta kan gynna
en utveckling där såväl de upphandlande myndigheterna och
enheterna som annonsdatabasföretagen i högre utsträckning än i
dag säkerställer att de uppgifter som lämnas för annonsering och
statistikändamål är fullständiga och korrekta.
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4

Tidigare överväganden om
statistik på
upphandlingsområdet

4.1

Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda
affärer

Upphandlingsutredningen analyserade i sitt slutbetänkande
(SOU 2013:12) tillgängliga källor för statistik. Utredningen lyfte
särskilt fram ett pilotprojekt som Konkurrensverket genomförde
hösten 2010, där myndigheten köpte in uppgifter via kommersiella
annonsdatabaser. Slutsatsen som drogs i pilotprojektet var att uppgifterna från de kommersiella annonsdatabaserna kunde användas
för statistik som gav en avsevärt bättre och mer mångdimensionell
bild av den offentliga upphandlingen än tidigare statistik. Utifrån
pilotprojektet utformade Konkurrensverket ett förslag till förbättrad statistik baserat på uppgifter från kommersiella databaser
(Konkurrensverkets rapport 2011:15).
Upphandlingsutredningen redovisade i sitt betänkande varför
den nuvarande statistiken är bristfällig och vilken statistik som
behövs, samt sina överväganden om hur den bör samlas in och av
vem. Utredningen föreslog ett system baserat på Konkurrensverkets förslag som sammanfattningsvis innebar följande.
– Den nationella upphandlingsstatistiken ska i huvudsak baseras
på uppgifter som finns i annonser om upphandlingar.
– För upphandlingar enligt LOU och LUF som inte omfattas av
direktiven ska kraven på vilka uppgifter som annonser ska innehålla utvidgas. Sådana upphandlingar ska också efterannonseras.
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– Godkända annonsdatabaser ska en gång per år leverera efterfrågade uppgifter till den myndighet som ska vara statistikansvarig.
– Upphandlande myndigheter ska till upphandlingsstödet på
Kammarkollegiet löpande skicka organisationsnummer på de
leverantörer som anslutits eller utträtt ur valfrihetssystem enligt
LOV.
– En kompletterande statistikinsamling rörande upphandlande
myndigheters totala årliga inköpsvolymer införs.
– Den statistikansvariga myndigheten ska ansvara för att en stickprovsbaserad undersökning om miljökrav och sociala krav i
offentliga upphandlingar genomförs vart tredje år.
– Den statistikansvariga myndigheten ska ansvara för att tillsätta
en permanent arbetsgrupp, bestående av representanter från
myndigheter och intresseorganisationer, som ska följa den
tekniska utvecklingen, besluta om detaljer kring den statistik
som ska samlas in och hur insamlingen tekniskt ska gå till.
– Den statistikansvariga myndigheten ska ansvara för att sammanställa de insamlade uppgifterna i en statistikdatabas som möjliggör allmän tillgång till uppgifter om alla genomförda upphandlingar.
Utredningen övervägde även om en nationell annonsdatabas borde
införas, men ansåg att den nuvarande decentraliserade lösningen
med privatägda annonsdatabaser borde behållas.

4.2

Departementspromemorian Nya regler om
upphandling

I departementspromemorian Nya regler om upphandling
(Ds 2014:25) lämnades förslag om att insamling av uppgifter skulle
ske för att kunna beräkna det totala årliga värdet av den offentliga
upphandlingen. Detta skulle ske genom införandet av en skyldighet
för upphandlande myndigheter och enheter att lämna uppgift om
den totala summan av de utbetalningar som under ett år gjorts
enligt upphandlingsreglerna. Uppgifterna skulle lämnas till den
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myndighet som regeringen utsåg, som också skulle kunna meddela
närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet.

4.3

Genomförandeutredningens slutbetänkande En
lag om upphandling av koncessioner

Genomförandeutredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU
2014:69) en ny lag om upphandling av koncessioner. I detta
sammanhang behandlades vissa statistikfrågor. Utredningen ansåg
att uppgifter för statistikändamål borde hämtas ur annonser via
befintliga kanaler, dvs. de annonsdatabaser som upphandlande
myndigheter och enheter använder sig av. Utredningen lade fram
ett förslag om insamling av uppgifter om totala utbetalningar för
koncessioner som motsvarade förslaget i den ovan behandlande
departementspromemorian. Förslaget innebar att upphandlande
myndigheter och enheter skulle vara skyldiga att lämna uppgift om
en totalsumma för utbetalningar enligt den föreslagna nya lagen.
Utredningen framhöll dock att koncessioners särart t.ex. gör att en
koncessions värde inte låter sig entydigt bestämmas. Det borde
enligt utredningen utredas närmare vilka uppgifter som behövs för
att kunna producera vederhäftig och relevant statistik inom upphandlingsområdet (SOU 2014:69 s. 196 f).

4.4

Konkurrensverkets rapport Public Procurement
Thresholds and Data in Sweden

I Konkurrensverkets rapport Public Procurement Thresholds and
Data in Sweden (2015:3) redovisades bl.a. data om huruvida det är
mer sannolikt att upphandlingar värderas till belopp precis under
tröskelvärdena än precis över. Sådana mönster skulle kunna tyda på
att värderingarna manipuleras för att beloppen ska hamna under
tröskelvärdena, vilket bl.a. innebär att den tillämpliga annonseringstiden blir kortare. Rapporten pekade på att det fanns vissa
indikationer på sådana mönster, men att statistiska tester av detta
omöjliggjordes på grund av bristande kvalitet i uppgifterna. En av
slutsatserna i rapporten var att transparensen i och förståelsen av
den svenska upphandlingsprocessen skulle kunna öka genom bättre
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data. Vidare angavs att svenska staten borde överväga att investera i
en förbättrad insamling av uppgifter om offentlig upphandling.

4.5

Europeiska kommissionens arbetsdokument A
Single Market Strategy for Europe – Analysis and
Evidence

I dokumentet A Single Market Strategy for Europe – Analysis and
Evidence (SWD(2015) 202) utvecklade Europeiska kommissionen
tre förbättringsområden för offentlig upphandling. Ett av områdena var bättre data om offentlig upphandling som omfattar fakta,
uppgifter och statistik.
Kommissionen konstaterade att dess huvudsakliga källa för
information är de annonser som medlemsstaterna publicerar i TED
och beskrev fyra brister i uppgifterna:
– otillräcklig tillgång på data,
– låg kvalitet på tillgängliga data,
– tillgängliga data kan inte kopplas samman, och
– data analyseras inte eller används inte i policysyften.
Kommissionen anförde att efterannonser i TED i över hälften av
fallen saknar uppgifter om kontraktsvärdet. Öppenheten om upphandlingar under tröskelvärdena varierar mellan medlemsstaterna,
vilket lyftes fram som ett problem för skattebetalarna. Uppgifter
som inhämtats vid tillsyn används inte heller till sin fulla potential.
Kommissionen konstaterade vidare att korruption och bristande
kompetens hos upphandlare bidrar till ökade kostnader för offentlig upphandling inom EU. Kommissionen menade att en ökad
tillgång till uppgifter av god kvalitet skulle kunna bidra till att
identifiera och reducera det slöseri av skattepengar som korruption
och inkompetens medför.

56

Kommissionen anförde att den avsåg att ta ett antal initiativ för
att adressera bristerna:
– Definiera en datastruktur för rapportering av upphandling.
– Uppmuntra till nationell insamling av data under tröskelvärdena. Detta avses ske genom policydialoger om öppna data
med medlemsstaterna.
– Stödja användningen av kontraktsregister. Kommissionen vill
sprida goda exempel från Slovakien och Portugal.
– Stödja databaser för avvikelser där tillsynsrapporter samlas.
– Ge vägledning om tillsynsrapporterna enligt artikel 83 i LOUdirektivet.
– Ge återkoppling till medlemsstater om deras upphandlingssystems robusthet, t.ex. genom styrkort för tillsyn och öppenhet.
– Förbättra datautbyte genom att koppla samman upphandlingsdata med befintliga it-system och genom att offentliggöra och
standardisera uppgifter ur budgetar samt ur myndigheters
bokslut och fakturor.
– Förbättra datastrukturen
investeringsfonder.

4.6

för

Europeiska

struktur-

och

Propositionen Nytt regelverk om upphandling

Regeringen bedömde i propositionen Nytt regelverk om upphandling att upphandlingsdirektivens bestämmelser om nationell
rapportering till kommissionen och om statistiska uppgifter vid
upphandling
inte
krävde
någon
särskild
lagreglering
(prop. 2015/16:195 del 2 s. 863 f.). Bestämmelser om detta finns
däremot i upphandlingsförordningen (2016:1162).
När det gäller statistikinsamling avseende inköpsvolymer bedömde regeringen att de lagförslag som lämnats i Upphandlingsutredningens slutbetänkande (SOU 2013:12) och i departementspromemorian (Ds 2014:25) varken var fullständiga eller tillräckliga
för att nå målet om förbättrad statistik på upphandlingsområdet,
varför regeringen angav att den avsåg att återkomma i frågan
(a. prop. del 2 s. 867 f.).
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Statistik baserad på annonser

5.1

Uppgifter från annonsering ska utgöra underlag
för statistik

Förslag: De uppgifter som ska utgöra underlag för statistik ska
samlas in från befintliga informationskällor, främst annonser.
Bedömning: Insamlingen av uppgifter bör i så liten
utsträckning som möjligt påverka genomförandet av upphandlingarna, t.ex. när det gäller valet av förfarande.
Skälen för förslaget och bedömningen: En utgångspunkt för
arbetet med att skapa bättre statistik på upphandlingsområdet är att
insamlingen bör bygga på information som redan finns registrerad i
elektroniska system. Nästan all information som behövs för
upphandlingsstatistiken måste i dagsläget lämnas i samband med
annonsering och efterannonsering av upphandlingar, och bör därmed relativt enkelt kunna samlas in från annonsdatabaserna. Som
framgått ovan (se avsnitt 3.3) är de uppgifter som kan samlas in i
dagsläget inte fullständiga eller av tillräcklig kvalitet. Fullständiga
uppgifter av god kvalitet krävs för att generera statistik som ger en
samlad bild av den offentliga upphandlingen.
Upphandlingsutredningen bedömde, som ovan anförts, att
statistikinsamlingen så långt som möjligt borde baseras på
befintliga informationskällor och rapporteringskanaler. Detta
framstår som ändamålsenligt. Det är också främst på det sättet som
den officiella statistiken tas fram. Inom EU används i första hand
uppgifter från TED för framtagandet av statistik. Det framstår som
rimligt att samma princip även bör gälla för statistik som tas fram
på nationell nivå. Underlag för den nationellt producerade
statistiken bör således främst hämtas från annonser som publicerats
i någon annonsdatabas på den svenska marknaden.
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Med annonser avses förhandsannonser, annonser, efterannonser
och andra meddelanden i enlighet med de berörda bilagorna till
LOU-direktivet, LUF-direktivet, LUK-direktivet och LUFSdirektivet. Vidare avses motsvarande annonser för upphandlingar
som inte ska annonseras i TED. Ytterligare ett slags annons som
avses är sådana annonser om upphandling av kollektivtrafik som
enligt bestämmelser i 4 a kap. lagen (2010:1065) om upphandling av
kollektivtrafik ska publiceras med tillämpning av annonseringsbestämmelserna i LUK och sådana annonser som regleras direkt i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av
den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr
1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).
Statistiken ska så långt som möjligt återspegla verkligheten. En
målsättning bör därför vara att insamlingen av uppgifter i så liten
utsträckning som möjligt ska påverka genomförandet av upphandlingar. Det vore olämpligt om t.ex. olika krav på innehåll i
annonser blev styrande för upphandlande myndigheter och enheter
i deras val av upphandlingsförfarande.

5.2

Den som driver en annonsdatabas ska lämna
uppgifter för statistik

Förslag: Den som driver en annonsdatabas ska vara skyldig att
för statistikändamål lämna obearbetade uppgifter ur annonser
till den myndighet som ska ansvara för den nationella upphandlingsstatistiken.
Skälen för förslaget: De uppgifter från annonser som ska
samlas in för den nationella upphandlingsstatistiken kan endera
komma från upphandlande myndigheter och enheter eller genom
de företag som annonserar upphandlingarna. Det som talar för att
låta myndigheterna och enheterna ha ansvaret för inrapporteringen
av statistikuppgifter är att ansvaret för att uppgifterna som utgör
underlag för annonserna är fullständiga och korrekta ligger hos den
som upphandlar.
Mot en sådan ordning talar att den skulle försämra förutsättningarna för att uppgifterna blir så fullständiga som möjligt.
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Antalet upphandlande myndigheter och enheter är mycket stort
och deras möjligheter att upprätthålla en hög kvalitet på en löpande
rapportering av uppgifter från annonser för statistikändamål är i
praktiken begränsade. Det skulle också innebära en extra arbetsbörda om de var tvungna att rapportera in uppgifter för statistik
utöver de uppgifter som de ska lämna till annonsdatabasföretagen i
samband med annonseringen.
Antalet annonsdatabasföretag är begränsat. Om de företagen
skulle lämna ut uppgifter ur annonserna för statistikändamål skulle
möjligheterna att framställa en komplett statistik förbättras. Det
skulle även bli enklare att åtgärda brister i samt att förbättra och
utveckla uppgiftslämnandet. Dessutom skulle en sådan lösning ge
bättre möjligheter att utveckla en enhetlig terminologi och likformigt uppgiftslämnande genom t.ex. inmatningsfält i formulär
för annonser. Sammantaget talar dessa faktorer för att den som
driver en annonsdatabas bör ansvara för inrapportering av
statistikuppgifter.
Den som driver en registerad annonsdatabas bör inte ha någon
skyldighet att bearbeta uppgifterna innan de lämnas. Att bearbeta
uppgifterna bör ankomma på statistikmyndigheten (se vidare
avsnitt 7.2).

5.3

En nationell annonsplats bör för närvarande inte
inrättas

Bedömning: En nationell annonsdatabas i offentlig regi bör för
närvarande inte inrättas.
Skälen för bedömningen: Flera intressenter har under framtagandet av denna promemoria förespråkat att en nationell
annonsplats för offentliga upphandlingar ska inrättas. Med detta
avses en annonsdatabas i offentlig regi, där alla annonser skulle
publiceras. En sådan annonsplats skulle dock vara svår att motivera
enbart utifrån behovet av att skapa bättre statistik och skulle
dessutom kraftigt påverka övriga aktörers möjligheter att bedriva
verksamhet på området. Även om det säkerligen går att identifiera
flera möjliga positiva effekter av en nationell annonsplats kan det
konstateras att en sådan lösning skulle innebära en stor förändring
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för annonsdatabasföretagen och den befintliga marknaden för
upphandlingsannonser.
Flera intressenter har framfört att hela annonseringssystemet
för offentliga upphandlingar i Sverige borde ses över eftersom
annonsering och insamling av uppgifter är nära sammankopplade.
Att utgå från Upphandlingsutredningens förslag om ett system
med godkännande av annonsdatabaser innebär enligt detta
perspektiv en inlåsning vid föråldrade lösningar. Vidare har framförts att de kommersiella och konkurrensmässiga förutsättningarna
för att bedriva annonsdatabaser bör utredas. En sådan utredning
går dock långt bortom syftet med denna promemoria.
Om samtliga annonser skulle publiceras på en nationell
annonsplats för offentlig upphandling skulle det innebära förbättrade förutsättningar för att samla in uppgifter för statistikändamål. Alla annonsdatabaser skulle kunna hämta information
från den nationella annonsplatsen. Detta skulle innebära stora
fördelar för såväl upphandlande myndigheter och enheter som för
anbudsgivare. Potentiella anbudsgivare skulle bara behöva söka i
eller bevaka en annonsplats för intressanta affärer, eftersom de
skulle kunna utgå från att samtliga annonser fanns där. På samma
sätt skulle upphandlande myndigheter och enheter i högre grad
kunna säkerställa att annonserna når alla intresserade. Utöver detta
skulle de annonsdatabaser som nu måste köpa eller på annat sätt
inhämta informationen gynnas. Däremot riskerar annonsdatabasföretag som hittills har haft ett informationsövertag att missgynnas.
Det finns en risk för att ett införande av en nationell annonsplats skulle påverka utvecklingen av upphandlingssystem och
kringtjänster negativt. Om upphandlingssystem och kringtjänster
inte omfattades av en nationell annonsplats skulle sannolikt riskerna för en sådan utveckling minska. I Norge finns en nationell
annonsplats, Doffin, som är uppbyggd på detta sätt, dvs. utan
något upphandlingssystem eller kringtjänster. Doffin drivs av en
privat aktör och förvaltas av en myndighet. Den privata aktören har
krav på sig att erbjuda stöd till användarna. Doffin upplevs inte
påverka utvecklingen av kringtjänster negativt. Däremot finns
ingen kartläggning av den upplevda nyttan med det norska
systemet jämfört med det svenska.
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Konsekvenserna av att införa en nationell annonsplats är i
enlighet med vad som ovan anförts svåra att överblicka. En mer
omfattande utredning bör göras innan ett sådant förslag eventuellt
kan lämnas. Om insamlingen av uppgifter ur offentliga upphandlingar kan förbättras genom en mindre marknadsingripande
lösning, talar mycket för att detta under alla förhållanden är att
föredra. Statistik bör mot denna bakgrund i första hand hämtas in
från de befintliga annonsdatabaserna. I den mån underlaget för
statistiken behöver förbättras bör det ske inom ramen för det nuvarande annonseringssystemet.
Det bör framhållas att ett genomförande av de förslag som
lämnas i denna promemoria inte hindrar att en nationell
annonsplats etableras i framtiden.
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Vissa ändringar av annonseringsreglerna

Förslag: Vissa uppgifter av formell karaktär, t.ex. CPV-koder,
ska anges även i sådana annonser enligt LOU, LUF och LUFS
som inte ska publiceras i TED. I sådana annonser ska också
anges om det ställs krav eller villkor som avser miljöhänsyn,
sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller innovation.
Vidare ska upphandlingens uppskattade värde anges.
Vid upphandling av koncessioner enligt 15 kap. LUK ska
förhandsannonsen endast avse mer grundläggande uppgifter,
såsom kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten
eller enheten, CPV-kod och en kortfattad beskrivning av den
planerade upphandlingen.
Efterannonsering ska vara obligatorisk för alla upphandlingar
som inte ska annonseras i TED.
Varje annons i en nationell annonsdatabas ska åtföljas av viss
s.k. metadata, nämligen information om
1. vilken lag som upphandlingen genomförs enligt,
2. i vilken annonsdatabas annonsen först publicerades, och
3. identifikationsnummer för den upphandling som annonsen hör till.
Bestämmelserna om innehållet i sådana annonser som inte
ska annonseras i TED lyfts ut från respektive upphandlingslag.
Regeringen ska få meddela föreskrifter om innehållet i och
offentliggörandet av sådana annonser.
Bedömning: Det bör inte införas bestämmelser om
innehållet i annonser för sådana upphandlingar som regleras i
lagen om kollektivtrafik.

Skälen för förslagen och bedömningen
Vilket utrymme finns att ändra annonseringsreglerna?
När det gäller upphandlingar som ska annonseras i TED framgår av
bestämmelser i upphandlingsdirektiven, som har genomförts i
svensk rätt genom 5 § upphandlingsförordningen, att en annons
eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens
publikationsbyrå ska utformas enligt Europeiska kommissionens
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genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november
2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av
meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av
genomförandeförordning (EU) nr 842/2011.
Av bestämmelser i upphandlingsdirektiven (t.ex. artikel 52.2 i
LOU-direktivet) och 10 § upphandlingsförordningen framgår
också att annonser som offentliggörs på nationell nivå, exempelvis i
en nationell annonsdatabas, inte får innehålla andra upplysningar än
sådana som finns i TED-annonsen. Skälet till detta är att en annan
ordning skulle kunna få en diskriminerande effekt. Detta förbud
innebär i praktiken att uppgifter som inte efterfrågas i kommissionens olika standardformulär inte heller får ingå i sådana
annonser i en nationell databas som också ska publiceras i TED.
Det finns till synes omotiverade skillnader mellan de olika upphandlingsdirektivens bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå
i annonser. I enlighet med vad som ovan anförts är det dock inte
möjligt att ha kompletterande bestämmelser på nationell nivå om
sådana annonsers innehåll, även om syftet endast skulle vara att
åstadkomma en större enhetlighet genom att utjämna dessa
skillnader.
Vissa kompletterande upplysningar torde dock kunna åtfölja
samtliga annonser i nationella annonsdatabaser som s.k. metadata,
dvs. utan att de nödvändigtvis publiceras i annonsen. På så sätt kan
uppgifter anges om med stöd av vilken nationell reglering som
upphandlingen genomförs, i vilken annonsdatabas som annonsen
först publicerades och identifikationsnummer för den upphandling
som annonsen hör till.
När det gäller upphandlingar som inte ska annonseras i TED
finns inte den ovan angivna begränsningen för vilka uppgifter som
får offentliggöras i den nationella annonsdatabasen. Enligt den nuvarande regleringen är det endast obligatoriskt att lämna ett fåtal
uppgifter av mer grundläggande karaktär, som uppgifter om föremålet för upphandlingen, kontaktuppgifter till den upphandlande
myndigheten eller enheten och om vilken dag anbud senast ska ha
kommit in (se avsnitt 3.2.2).
För att möjliggöra förbättrad statistik, men också för att öka
transparensen, bör dessa annonser ha ett mer utförligt innehåll. Det
innebär att innehållet i högre utsträckning bör motsvara innehållet i
en TED-annons. Att informationen om upphandlingen blir mer
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utförlig i annonsen kan även vara till gagn för sådana leverantörer
som överväger att delta i upphandlingen.
En övergripande målsättning är emellertid att regleringen av
upphandlingar som inte omfattas av direktiven ska vara enkel och
flexibel. Intresset av att förbättra statistiken genom en mer utförlig
reglering måste balanseras mot denna strävan, och mot den större
administration som ett utökat uppgiftslämnande skulle innebära
för de inblandade. Utökningen av annonsinnehållet bör därför ske
med viss försiktighet.
Uppgift om upphandlingens titel och om tillämpliga CPV-koder
När det gäller upphandlingar enligt LOU, LUF och LUFS som
inte ska annonseras i TED, bör vissa uppgifter av mer formell
karaktär som skulle ha angetts vid motsvarande slag av annonsering
i TED göras obligatoriska. Det handlar t.ex. om uppgifter om
upphandlingens titel och om tillämpliga CPV-koder. På så sätt
möjliggörs förbättrad statistik. Kraven bedöms endast medföra en
begränsad ökning av den administrativa bördan för annonserande
upphandlande myndigheter och enheter.
Sociala krav, miljökrav eller innovation
Den
annonserande
na upphandlingar, även i annonsen ange om det ställs krav eller
villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn (såsom arbetsrättsliga villkor) eller innovation. Det är uppgifter som både är av
stort intresse från ett statistiskt perspektiv och för leverantörer på
marknaden. Vid annonsering i TED krävs i dagsläget inte att sådana
uppgifter ska anges. Det kan dock noteras att kommissionen, i det
pågående arbetet med att ta fram nya standardformulär för
annonsering, har föreslagit att sådana uppgifter ska ingå.
Upphandlingens uppskattade värde
Sådana annonser om upphandling enligt LOU, LUF och LUFS
som ska publiceras i TED ska innehålla uppgift om upphandlingens
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uppskattade värde. Ett motsvarande krav bör införas för upphandlingar som inte ska annonseras i TED, främst av det skälet att
uppgiften är av värde från statistiksynpunkt.
Generellt är svenska upphandlande myndigheter och enheter
ovilliga att uppge det uppskattade värdet i annonserna. Skälet torde
vara en farhåga om att det angivna värdet blir prisdrivande, på så
sätt att de anbud som kommer in anpassas efter det. För ramavtal
har det också under framtagandet av denna promemoria framhållits
att det uppskattade värdet kan bli en signal till leverantörerna om
hur mycket myndigheten eller enheten förväntas avropa. Det finns
dock andra medlemsstater som i sin nationella upphandlingsreglering kräver att värdet ska anges i annonserna. Detta upplevs,
såvitt känt, inte som problematiskt. Utifrån ett leverantörsperspektiv kan uppgiften om det förväntade värdet vara avgörande
för bedömningen av om det är affärsmässigt intressant att lägga ned
resurser på att ta fram och ge in ett anbud i upphandlingen eller
inte. Samma transparensskäl som motiverar att uppgiften ska
lämnas vid annonsering på unionsnivå i TED kan därför göras
gällande i detta sammanhang. Att upphandlingarnas värde kvantifieras gynnar också sök- och bevakningstjänster, vilket kan öka
leverantörernas möjlighet att hitta intressanta affärer och därmed
leda till ökad anbudskonkurrens.
Ett förslag som har förts fram vid framtagandet av denna
promemoria är att det bör göras möjligt för upphandlande myndigheter och enheter att kunna dölja vissa uppgifter i annonserna, bl.a.
det uppskattade värdet av upphandlingen, fram till dess att
upphandlingen är avslutad. På så sätt skulle uppskattningens signalverkan på anbudsgivarna kunna motverkas. Mot detta har invänts
att myndigheter ska vara transparenta och att fler uppgifter gynnar
goda affärer. Vid en samlad bedömning får intresset av att redovisa
de aktuella uppgifterna anses överväga riskerna med en sådan
redovisning.
Ett krav på efterannonsering även för upphandlingar som inte ska
annonseras i TED
Alla upphandlingar som ska annonseras i TED ska också
efterannonseras där. För upphandlingar som inte ska annonseras i
TED finns inte något krav på efterannonsering. För att statistiken
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på nationell nivå ska bli meningsfull behövs emellertid en mer
enhetlig insamling. Därför bör efterannonsering ske också i dessa
fall.
Ytterligare ett skäl för att införa en skyldighet att efterannonsera är att transparensen ökar, vilket är till gagn för såväl leverantörerna på marknaden som för andra upphandlande myndigheter
och enheter.
Det främsta skälet mot att utöka antalet upphandlingar som ska
efterannonseras är den ökade administrativa börda det innebär för
upphandlande myndigheter och enheter. De uppgifter som ska tas
in i en efterannons är emellertid relativt lätta att ta fram för den
berörda myndigheten eller enheten. Administrationen bedöms
därför kunna bli mindre betungande, i vart fall på sikt.
De positiva effekterna av ett krav på efterannonsering bedöms
överväga den ovan beskrivna negativa effekten. En skyldighet att
efterannonsera upphandlingar som inte ska annonseras i TED bör
därför införas i samtliga upphandlingslagar. Efterannonserna bör
innehålla bl.a. uppgifter om den upphandlande myndigheten eller
enheten, kontraktets uppskattade värde och om den vinnande
leverantören.
Identifikationsnummer och andra metadata
I enlighet med vad som ovan anförts finns det ett utrymme att låta
alla annonser i nationella databaser – såväl sådana annonser som
också ska publiceras i TED, som sådana som inte ska det – åtföljas
av vissa metadata. Den möjligheten bör tas till vara. Alla annonser
bör därför åtföljas av uppgift om vilken nationell lag som
upphandlingen genomförs enligt, i vilken annonsdatabas annonsen
först publicerades och om upphandlingens identifikationsnummer.
Ett identifikationsnummer behövs bl.a. av det skälet att samma
annons ibland förekommer i TED flera gånger (se avsnitt 3.3).
Upphandlingsutredningen föreslog att det i en annons skulle anges
huruvida den är en originalannons. En sådan lösning saknar dock
mekanismer för att identifiera en annons som publiceras på två
annonsplatser och på båda platserna angetts vara en originalannons.
En annonsdatabas bör därför ha ett system för att kunna identifiera
enskilda annonser.
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Närmare hur identifikationen ska gå till bör fastställas av den
myndighet som regeringen utser till ansvarig för statistiken om
offentlig upphandling. En sådan identifikation skulle kunna
generera att annonsdatabasen vid ursprunglig publicering av en
annons tilldelar den en nyckel i form av en unik kombination av
tecken. Detta identifikationsnummer återges sedan i annonsen vid
återpublicering. Genom identifikationsnumret bör exempelvis
annonsdatabasen som ursprungligen publicerade annonsen kunna
identifieras.
Genom att införa ett system för identifiering av enskilda annonser minimeras risken för att uppgifter samlas in flera gånger från
samma annons. Det blir också möjligt att utläsa hur många annonser som publiceras i respektive annonsdatabas och hur stor andel av
alla annonser som kan nås via annonsdatabasernas söktjänster.
Annonser som tillhör en och samma upphandling, t.ex. en förhandsannons, upphandlingsannons och efterannons, kan vidare på
detta sätt kopplas samman.
Förhandsannonsering av koncessionsupphandlingar
I 15 kap. LUK finns bl.a. bestämmelser om annonsering av sådana
upphandlingar av koncessioner som inte ska annonseras i TED.
Bestämmelserna ålägger endast en upphandlande myndighet eller
enhet en skyldighet att förhandsannonsera sin avsikt att tilldela en
koncession. Någon reglering av det egentliga annonsinnehållet
finns inte.
Utifrån ett statistikperspektiv vore det värdefullt att få in
uppgifter om koncessioners uppskattade värde och löptid. Det är
emellertid inte givet att de uppgifterna finns tillgängliga redan vid
tiden för en förhandsannonsering. Att införa en skyldighet att
lämna sådana uppgifter i förhandsannonsen i de fall förutsättningar
för detta finns – dvs. när sådana uppgifter finns att tillgå – skulle
resultera i en icke jämförbar statistik av begränsat värde. Ändamålet
att förbättra statistiken motiverar heller inte att det införs en
skyldighet att annonsera koncessioner enligt 15 kap. LUK, utöver
den skyldighet att förhandsannonsera som redan gäller.
Det närmare innehållet i förhandsannonserna bör regleras.
Bestämmelserna om innehållet i annonserna bör endast avse mer
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grundläggande uppgifter, såsom kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten, CPV-kod och en kortfattad
beskrivning av den planerade upphandlingen.
Upphandling av kollektivtrafik
I 4 a kap. kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns bestämmelser som
gäller för upphandling av tjänstekontrakt för kollektivtrafik på
järnväg, med tunnelbana och på vatten samt upphandling av
koncessioner för alla slag av kollektivtrafik. I korthet innebär
regleringen att vissa bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska tillämpas vid sådana upphandlingar. I
förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik finns ytterligare bestämmelser om bl.a. annonsering. Regleringen kompletterar EU:s
kollektivtrafikförordning.
Annonsering ska ske vid upphandling, men även inför och efter
en direktilldelning i vissa fall (se artikel 7.2 och 7.3 i EU:s
kollektivtrafikförordning). EU:s kollektivtrafikförordning och den
kompletterande nationella regleringen anger emellertid bara att
vissa grundläggande uppgifter ska publiceras. Av regleringen
framgår emellertid att annonsering ska ske i TED. Kommissionen
har utarbetat standardformulär för annonsering av upphandlingar
som omfattas av EU:s kollektivtrafikförordning. Det bör därför
finnas goda förutsättningar att även för dessa upphandlingar
använda annonserna som källa för statistikuppgifter. Det bedöms
därför inte lämpligt att i nuläget införa mer detaljerade nationella
bestämmelser om annonsinnehållet.
Regeringen meddelar föreskrifter om det närmare annonsinnehållet
Skyldigheten för upphandlande myndigheter och enheter att efterannonsera även upphandlingar som inte ska annonseras i TED bör
regleras i upphandlingslagarna.
Bestämmelserna om krav på sådana annonsers innehåll bör lyftas
ut från respektive upphandlingslag och tas in i upphandlingsförordningen. Det gör det möjligt att ändra dessa detaljerade bestämmelser utan en tidskrävande lagstiftningsprocess. Innan
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ändringar genomförs bör dock förslagen på sedvanligt sätt beredas
med berörda aktörer.
I avsnitt 6.1 föreslås att all annonsering ska ske i registrerade
annonsdatabaser. När det gäller annonser som ska publiceras i TED
finns i upphandlingslagarna bemyndiganden för regeringen att
meddela föreskrifter om såväl innehållet i som offentliggörandet av
annonserna (se t.ex. 8 kap. 6 § LOU). Ett motsvarande bemyndigande bör tas in i upphandlingslagarna i fråga om annonser som
inte ska publiceras i TED.

5.5

Annat underlag för statistik

Bedömning: Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket
bör i sitt arbete även fortsättningsvis använda sådant underlag
som kompletterar underlaget från annonserna, exempelvis
uppgifter om överprövningar från Domstolsverket. Det finns
därutöver ett behov av att samla in uppgifter om de faktiska
utbetalningar som upphandlande myndigheter och enheter gör,
kopplade till kontrakt som ingåtts efter upphandling. Det kan
också finnas behov av att samla in andra kvalitativa uppgifter om
upphandlingar. Dessa uppgifter kan inte inhämtas från annonser
och måste därför samlas in på annat sätt.

Skälen för bedömningen
Uppgifter om inköpsvärde (faktiska utbetalningar)
Det är i dagsläget inte möjligt att samla in detaljerade uppgifter om
inköp och faktiska utbetalningar kopplade till enskilda avtal utan
att det innebär en betydligt ökad administrativ börda för de upphandlande myndigheterna och enheterna. I denna promemoria
föreslås i stället att ett pilotprojekt genomförs för att undersöka
vilka uppgifter om inköp som är rimliga att samla in (se
avsnitt 5.6).
De uppskattningar av den offentliga upphandlingens samlade
årliga värde som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten
brukar göra utgår huvudsakligen från nationalräkenskaperna.
Värden baserade på nationalräkenskaperna har flera nackdelar, bl.a.
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flera års eftersläpning och att delar av värdet baseras på schablonmässiga beräkningar och antaganden.
I enlighet med vad som ovan anförts bör uppgifter om enskilda
upphandlingars uppskattade värden i huvudsak samlas in i samband
med att upphandlingen annonseras. Upphandlande myndigheter
och enheter måste då i princip alltid uppskatta upphandlingens
värde för att avgöra om direktupphandling är möjlig eller vilket
annat förfarande som är tillämpligt. Även om denna uppskattning
ger information om affärens bedömda värde vid upphandlingstillfället finns det flera faktorer som gör uppskattningen osäker.
Options- och förlängningsklausuler i ett kontrakt ska exempelvis
beaktas vid beräkningen, även om det inte är säkert att dessa
klausuler kommer användas. De volymer som faktiskt avropas från
ett ramavtal kan vidare avvika från uppskattningen vid upphandlingstillfället. Priser ändras dessutom ofta under ett avtals
löptid. Avtal kan också i vissa fall avbrytas i förväg. Kontraktsvärden anges dessutom som klumpsummor, men det faktiska
värdet kan variera från år till år under ett flerårigt kontrakts löptid.
Anbudsvärden kan beräknas på liknande sätt efter att vinnande
anbud har utsetts och kan t.ex. samlas in från tilldelningsbeslut
eller efterannonser. Ett anbudsvärde kan vara något mer precist än
det uppskattade värdet av upphandlingen, eftersom man i dessa fall
kan utgå från prissättningen i det vinnande anbudet. Men i övrigt
kvarstår de osäkerhetsfaktorer som nämnts ovan.
Såväl upphandlingens uppskattade värde som anbudsvärdet är
alltså osäkra indikatorer för inköpsvärdet, dvs. värdet av de faktiska
utbetalningar som görs kopplade till ett upphandlat avtal. Det krävs
därför andra metoder för att få fram det värdet. Valet av lämplig
metod bör övervägas inom ramen för det ovan nämnda pilotprojektet.
Andra uppgifter av kvalitativt slag som kan samlas in
En upphandlande myndighet eller enhet som vill ställa miljökrav
eller sociala krav i en upphandling kan göra det genom att bl.a.
ställa upp villkor för fullgörande av kontrakt eller använda sig av
tilldelningskriterier.
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Med villkor för fullgörande av kontrakt förstås villkor som rör
tillverkningen eller utförandet av det som upphandlas. En
anbudslämnare måste acceptera villkoren för att anbudet inte ska
förkastas. Villkoren kan t.ex. vara miljörelaterade eller socialt
relaterade. I avsnitt 5.4 föreslås att det i annonser ska anges om det
ställs miljökrav eller sociala krav i upphandlingen. På så sätt
möjliggörs insamling av dessa uppgifter för statistikändamål. De
uppgifterna ger dock inte svar på frågan om kravens relativa vikt,
dvs. hur långtgående kraven är i förhållande till krav som ställs i
andra upphandlingar. När det gäller miljökrav skulle en möjlig
lösning kunna vara att begära in kompletterande uppgifter från
sådana upphandlande myndigheter och enheter som angett att de
ställt sådana krav. Detta skulle i vart fall kunna ge en uppfattning
om hur långtgående krav som ställs och om kraven förändras över
tid. Ett liknande system skulle kunna utvecklas för sociala krav.
Även andra uppgifter kan vara lämpliga att hämta in genom
enkätundersökningar, intervjuer, fallstudier eller jämförande undersökningar mellan upphandlande myndigheter eller enheter. Detta
gäller t.ex. uppgifter om:
– huruvida uppföljning av avtal har skett och i sådant fall hur
uppföljningen skett och om några sanktioner har använts,
– i vilken grad organisationen använder ingångna avtal, om
direktupphandlingar har skett utanför avtal,
– hur upphandlings- och inköpsprocessen ser ut i organisationen,
– hur upphandlings- och inköpsfunktionerna ser ut organisatoriskt, samt
– varför myndigheten eller enheten gjort på ett visst sätt eller hur
den resonerat vid valet av ett visst alternativ.
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Ett uppdrag till statistikmyndigheten om
inköpsvärden och resultatindikatorer

Bedömning: Statistikmyndigheten bör ges i uppdrag att dels
genomföra ett pilotprojekt om uppgiftsskyldighet avseende
inköpsvärden för upphandlande myndigheter och enheter, dels
utveckla resultatindikatorer för måluppfyllnad inom offentlig
upphandling.
De upphandlande myndigheter och enheter som deltar i
projektet bör årligen lämna uppgift om inköpsvolymer till
statistikmyndigheten.

Skälen för bedömningarna
Uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om inköpsvärden
Upphandlingsutredningen bedömde i sitt slutbetänkande att det
var av stor vikt att veta till hur stort värde den offentliga upphandlingen årligen uppgår (SOU 2013:12 s. 587).
Det bedöms alltjämt finnas behov av att införa en skyldighet för
upphandlande myndigheter och enheter att lämna uppgifter
avseende inköpsvolymer. Det är också nödvändigt för att Sverige
ska kunna uppfylla sina skyldigheter i fråga om statistikrapportering till kommissionen. Som ett första steg bör statistikmyndigheten ges i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med ett
antal upphandlande myndigheter och enheter för att utreda vilka
inköpsuppgifter som är möjliga och lämpliga att samla in. Hänsyn
bör då tas till å ena sidan vilka uppgifter som behövs för statens
analyser och beslutsunderlag och å andra sidan uppgiftslämnarnas
olika förutsättningar när det gäller resurser, ekonomisystem, grad
av digitalisering och inköpsvolymer. Möjligheten att ställa
differentierade krav baserade på olika förutsättningar hos uppgiftslämnarna bör beaktas. Inom ramen för projektet bör bl.a. olika
metoder för rapportering, vilka uppgifter som bör ingå och hur
ofta rapportering bör ske övervägas. I pilotprojektet bör olika typer
av myndigheter finnas representerade. Projektet bör resultera i ett
förslag på hur insamlingen av inköpsuppgifter fortsättningsvis bör
utformas.
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De upphandlande myndigheter och enheter som deltar i
projektet bör årligen lämna uppgift om inköpsvolymer till
statistikmyndigheten.
Uppdrag att föreslå indikatorer för måluppfyllnad
Statistikmyndigheten bör också ges i uppdrag att föreslå
indikatorer för att möjliggöra uppföljning av de mål för politiken
på området för offentlig upphandling som regeringen lägger fast i
budgetpropositionen. Med utgångspunkt från gällande mål (se
avsnitt 3.1) bör indikatorer således tas fram för effektivitet,
rättssäkerhet, konkurrens, sociala och miljömässiga hänsyn samt
främjande av innovation. I uppdraget bör ingå att beskriva vilka
uppgifter som ska ligga till grund för respektive indikator och hur
uppgifterna ska samlas in, om detta inte redan sker i dag.
Statistikmyndigheten bör dessutom överväga behovet av ytterligare
indikatorer, t.ex. jämställdhet samt små och medelstora företags
och det civila samhällets deltagande i offentliga upphandlingar.

75

6

Registrerade annonsdatabaser

6.1

Annonsering i registrerade annonsdatabaser

Förslag: All annonsering enligt upphandlingslagarna ska ske i
registrerade annonsdatabaser. Även sådana upphandlingar av
kollektivtrafik som regleras i lagen om kollektivtrafik ska
annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Skälen för förslaget
Annonsdatabaser ska registreras
För att kvaliteten i annonseringen ska kunna säkerställas, samt för
att annonsering och uppgiftslämnande för statistik ska bli
systematisk och för att garantera likabehandling av företagen, krävs
att de företag som genom sina annonsdatabaser annonserar upphandlingar gör det i enlighet med vissa förutbestämda regler. Det
bör vidare säkerställas att det levereras uppgifter från annonsdatabaserna till den myndighet som ska ansvara för statistiken. Ett
sätt att åstadkomma detta är att uppställa ett krav på att
annonsdatabaserna ska vara registrerade. Genom införandet av ett
registreringsförfarande skulle den myndighet som ansvarar för att
registrera annonsdatabaser kunna åläggas att kontrollera att den
sökande uppfyller de krav som ställs. Registreringen skulle också
ge goda förutsättningar för att utöva tillsyn över annonsdatabaserna.
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All annonsering ska ske i registrerade annonsdatabaser
I enlighet med vad som anförts i avsnitt 5.1 avses med annonser
bl.a. förhandsannonser, annonser, efterannonser och andra
meddelanden i enlighet med de berörda bilagorna till LOUdirektivet, LUF-direktivet, LUK-direktivet och LUFS-direktivet,
samt motsvarande annonsslag för upphandlingar som inte ska
annonseras i TED.
För sådana upphandlingar som ska annonseras i TED går
annonseringen i praktiken oftast till så att den nationella annonsdatabas som den upphandlande myndigheten eller enheten använder sig av skickar annonsunderlaget till TED. När annonsen
publicerats där, kan den även publiceras i annonsdatabasen. Något
hinder mot nationell annonsering för sådana upphandlingar som
ska publiceras i TED finns inte i upphandlingsdirektiven. (jfr
exempelvis artikel 52 i LOU-direktivet). TED är alltså inte en
exklusiv annonsplats för de upphandlingar som ska annonseras där.
Någon skyldighet att publicera annonserna nationellt finns
emellertid inte, även om detta sker regelmässigt.
De upphandlingar som inte ska annonseras i TED ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (se bl.a.
19 kap. 9 § LOU). Även detta sker regelmässigt genom användning
av någon av de privat drivna annonsdatabaserna.
För att statistiken på upphandlingsområdet ska vara sammanhängande och jämförbar bör uppgifter samlas in för samtliga
annonserade upphandlingar, oberoende av om upphandlingen ska
eller inte ska annonseras i TED. Det kan bäst åstadkommas genom
att det införs en skyldighet att annonsera alla upphandlingar – såväl
sådana som också ska annonseras i TED, som sådana som inte ska
det – genom en registrerad annonsdatabas. Om en upphandlande
myndighet eller enhet inte vill anlita en registrerad annonsdatabas
bör den kunna ansöka om att själv registreras som en sådan databas
(se avsnitt 6.2). Möjligheten för en upphandlande myndighet eller
enhet att, utöver den obligatoriska publiceringen, annonsera på
egen hand bör också finnas kvar.
En upphandlande myndighet eller enhet som vill anlita en
registrerad annonsdatabas för sin annonsering, får i upphandlingen
av tjänsten ställa kravet att databasen ska vara registrerad. Att det
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kravet är uppfyllt bör exempelvis kunna visas genom ett
registerutdrag.
Annonsering av upphandling av kollektivtrafik
Även för upphandlingar som regleras i lagen om kollektivtrafik bör
statistiken förbättras. I enlighet med vad som anförts i avsnitt 5.4
torde användningen av Europeiska kommissionens standardformulär innebära att annonserna kan användas som underlag för
statistikinsamling. Därför bör även annonsering avseende dessa
upphandlingar ske genom användning av en registrerad annonsdatabas.
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Förutsättningar för registrering

Förslag: En ansökan om registrering av databas ska kunna göras
av såväl ett företag som en upphandlande myndighet eller enhet.
För att en annonsdatabas ska registreras ska den som driver
databasen vara lämplig att driva verksamheten. Det ska kunna
antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet med
reglerna om annonsering och statistik.
För att registreras ska annonsdatabasen vidare uppfylla vissa
grundläggande krav i fråga om funktioner. Det ska bl.a. finnas
funktioner för att den upphandlande myndigheten eller enheten
ska kunna uppfylla sina skyldigheter vid offentliggörande av
sådana annonser som ska publiceras i TED.
Databasen ska också uppfylla vissa särskilda krav avseende
teknisk prestanda, funktionalitet, servicenivå och tillgänglighet.
En ansökan om registrering ska vara förenad med en
ansökningsavgift. En årlig registeravgift ska också tas ut av den
som driver databasen.

Skälen för förslagen
Krav på den som driver en annonsdatabas
Möjligheten att ansöka om registrering av en databas bör vara
öppen för alla som driver eller står i begrepp att starta en
annonsdatabas, oberoende av juridisk form eller säte. Det bör
vidare vara möjligt för en upphandlande myndighet eller enhet,
som vill sköta sin annonsering på egen hand, att registrera en
annonsdatabas.
Med hänsyn till det samhällsuppdrag som en annonsdatabas
fullgör bör verksamheten präglas av långsiktighet och stabilitet.
Den som driver en sådan databas bör därför exempelvis inte vara
försatt i konkurs. Detta kan formuleras som att aktören ska vara
lämplig att driva databasen. För juridiska personer bör det för
registrering därför krävas ett utdrag ur bolags- eller föreningsregistret om verksamheten och för fysiska personer bevis om att de
inte har näringsförbud.
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Ytterligare ett krav för registrering bör vara att det genom
sökandens uppgifter går att anta att verksamheten kommer att
drivas i enlighet med befintlig reglering om annonsering och
statistik.
Grundläggande krav på funktioner i annonsdatabasen
Det mest grundläggande kravet som bör kunna ställas på en
registrerad annonsdatabas är att den ska kunna ta emot och
publicera annonser enligt upphandlingslagarna. Det bör dock inte
krävas att annonsdatabasen ska kunna hantera annonser enligt
samtliga upphandlingslagar. Det bör t.ex. vara möjligt att få en
annonsdatabas registerad som enbart hanterar annonser från
upphandlande enheter inom försörjningssektorerna.
Det är den annonserande upphandlande myndigheten eller
enheten som ansvarar för att annonsering sker på rätt nivå och att
annonsinnehållet är korrekt. Det bör emellertid finnas funktioner i
databasen för att myndigheten eller enheten ska kunna uppfylla
sina skyldigheter när det gäller offentliggörandet av annonser i
TED. Det annonsunderlag som myndigheten eller enheten har gett
in ska i tillämpliga fall vidarebefordras till Europeiska publikationsbyrån för publicering i TED. Vidare måste det finnas funktioner
som säkerställer att annonsen inte publiceras för tidigt i den
nationella databasen, i strid med de olika direktivstyrda reglerna om
när publicering på nationell nivå tidigast får ske.
Det bör inte vara möjligt att publicera en annons utan att den
annonserande upphandlande myndigheten eller enheten har lämnat
de obligatoriska uppgifterna i annonsen. Därmed tydliggörs att det
är den annonserande myndigheten eller enheten som har ansvaret
för att annonsen är fullständig. Det ansvaret ska inte kunna lämnas
över till den som driver annonsdatabasen. Det ligger dock i den
senares intresse att utveckla stödjande funktioner, som t.ex.
”flaggning”, för att minska risken för uteblivna eller felaktiga
inmatningar. Regleringen utesluter inte heller att den som driver
databasen granskar annonser manuellt före publicering.
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Särskilda krav på annonsdatabasen
Annonsdatabasen bör uppfylla vissa särskilda krav avseende teknisk
prestanda, funktionalitet, servicenivå och tillgänglighet. Kraven bör
bl.a. innebära att det går att identifiera och särskilja publicerade
annonser och att det finns rutiner för att upptäcka brister i
underlaget för annonserna. Vidare bör det vara möjligt för fysiska
personer att söka i databasen utan kostnad. Avgränsningen till
fysiska personer exkluderar robotsökning genom s.k. web crawlers.
Den myndighet som ska ansvara för den nationella statistiken
bör ges befogenhet att, efter samråd med den myndighet som
beslutar om registrering av annonsdatabaserna, bestämma vilka
krav som, utöver de som ovan angetts, bör gälla för
annonsdatabaserna i fråga om teknisk prestanda, funktionalitet,
tillgänglighet och servicenivå. Sådana mer detaljerade krav kan
exempelvis kunna avse
– registrerade annonsdatabasers sökfunktioner,
– inmatningen av uppgifterna i registrerade annonsdatabasers
annonsformulär, t.ex. en definiering och beskrivning av hur
fälten ska rubriceras, vilka tecken och antal tecken som ska
accepteras,
– flaggning av fel och utformning av hjälptexter, samt
– hur annonser ska identifieras vid publicering.
Avgifter
Ansökan om registrering bör förenas med en avgift för att täcka
registermyndighetens kostnader för handläggningen. Vidare bör en
årlig registeravgift tas ut från den som driver en registrerad
annonsdatabas för att täcka myndighetens kostnader för dels
registerhållningen, dels kostnaderna för den tillsyn som myndigheten föreslås utöva över de registrerade annonsdatabaserna (se
avsnitt 6.4). Avgifterna bör tas ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191). För att täcka verksamhetens kostnader bedöms
att ansökningsavgifter bör tas ut med tillämpning av avgiftsklass 7
(8 500 kr) och att registeravgiften bör uppgå till 8 500 kr.
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Registermyndighet

Förslag: Konkurrensverket ska besluta om registrering av
annonsdatabaser.
Bedömning: Konkurrensverket bör på sin webbplats
publicera listor över registrerade annonsdatabaser.
Skälen för förslaget och bedömningen: Konkurrensverket är
enligt 1 § förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.
I egenskap av sådan myndighet är det lämpligt att Konkurrensverket också prövar ansökningar om registrering av annonsdatabaser och ansvarar för det register över databaserna som
inrättas. Beslut om registrering ska föregås av en prövning av om
den som driver annonsdatabasen, och databasen som sådan,
uppfyller förutsättningarna för registrering (se avsnitt 6.2). Om så
är fallet ska verket registrera annonsdatabasen.
Konkurrensverket bör på sin webbplats publicera en lista över
registrerade annonsdatabaser med länkar till respektive annonsplats. En sådan service är värdefull för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer.
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Tillsyn och återkallelse av registrering

Förslag: Konkurrensverket ska ansvara för tillsyn av att de
registrerade annonsdatabaserna uppfyller sina skyldigheter.
Myndigheten ska få hämta in sådana uppgifter som är
nödvändiga för tillsynsverksamheten från den som driver en
registrerad annonsdatabas. Vid behov ska myndigheten kunna
förelägga den som driver en annonsdatabas att lämna dessa
uppgifter.
Myndigheten ska återkalla en registrering av en annonsdatabas om det inte längre finns förutsättningar för registrering,
om registeravgift inte har betalats eller om det finns brister i
fullgörandet av de löpande skyldigheterna i fråga om annonsering och statistik. Återkallelse ska också ske på begäran av den
som driver en databas.
Bedömning: Konkurrensverket bör inte ges rätt att förena
ett föreläggande att lämna uppgifter med vite.

Skälen för förslagen och bedömningen
Konkurrensverket ska utöva tillsyn över de registrerade databaserna
Det är väsentligt att så långt som möjligt skilja tillsynsverksamhet
från verksamhet som avser stöd och vägledning. Av det skälet bör
Upphandlingsmyndigheten inte ansvara för tillsynen över de
registrerade annonsdatabaserna. Konkurrensverket föreslås vara
den myndighet som registrerar annonsdatabaser. Det är lämpligt
att samma myndighet utövar tillsyn över de registrerade
annonsdatabaserna. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den
offentliga upphandlingen. Av nu angivna skäl bör Konkurrensverket ansvara för kontroll av att registrerade annonsdatabaser
uppfyller sina åtaganden. Myndigheten bör avgöra hur
tillsynsverksamheten närmare bör organiseras, t.ex. om tillsyn bör
utföras löpande eller riskbaserat.
Konkurrensverket bör få hämta in sådana uppgifter som är
nödvändiga för tillsynsverksamheten från den som driver en
registrerad annonsdatabas. Vid behov ska myndigheten också
kunna förelägga den som driver databasen att lämna uppgifter. Den
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möjligheten bedöms sällan böra komma till användning. Det bedöms inte nödvändigt att ge myndigheten rätt att förena det
föreläggandet med vite.
Konkurrensverket bör ha möjlighet att som en yttersta åtgärd
återkalla registreringen för en annonsdatabas, om den som driver
annonsdatabasen inte längre är lämplig att utöva verksamheten eller
om någon annan av förutsättningarna för registrering inte längre är
uppfylld. Återkallelse bör också ske om föreskriven avgift inte
betalas eller om det kan konstateras att det finns allvarliga brister av
systematisk karaktär i fullgörandet av de löpande skyldigheterna i
fråga om annonsering och statistik. En återkallelse bör även kunna
ske på begäran av den som driver annonsdatabasen.
En åtgärd som torde bli vanligt förekommande i återkallelseärenden är förelägganden om att åtgärda sådana brister som angivits
ovan. Det bedöms inte nödvändigt att ha en uttrycklig
bestämmelse om detta, eller ge Konkurrensverket möjlighet att
förena ett sådant föreläggande med vite. Verket bör dock ges rätt
att besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart.
Det bör i sammanhanget framhållas att annonser som redan har
skickats till en registrerad annonsdatabas, och som annonserats
före en återkallelse, får anses uppfylla kraven på annonsering, även
om registreringen sedan återkallas. Några nya annonser får dock
inte publiceras efter att registreringen återkallats.
Tillsyn över annonsinnehåll
Ett centralt moment i det konkurrensuppsökande skedet i en
upphandling är annonseringen. Att upphandlande myndigheter och
enheter anger korrekta uppgifter i sina upphandlingsannonser omfattas av Konkurrensverkets tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt upphandlingslagarna.
Det ansvar för tillsyn över de registrerade databaserna som nu
tillkommer innebär att Konkurrensverket också ges befogenhet att
granska de system som används vid annonseringen. Om de dataprogram som används är utformade så att de säkerställer att
uppgifter lämnas, bör denna tillsyn huvudsakligen kunna inriktas
mot att programmen också är utformade på ett sådant sätt att de så
långt som möjligt hindrar att felaktiga uppgifter förs in i systemen.
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7.1

Statistikmyndighet

Förslag: Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet.
Bedömning: Upphandlingsmyndigheten bör inom ramen för
sin ordinarie stödverksamhet ge råd om hur uppgifter ska anges
i annonser.
Upphandlingsmyndigheten bör, i samarbete med Konkurrensverket, bl.a. identifiera och föreslå för regeringen vilka
uppgifter om offentlig upphandling som bör finnas i annonser
om upphandling för att de ska kunna samlas in.

Skälen för förslaget och bedömningarna
Konkurrensverkets arbete med statistik om offentlig upphandling
Enligt 4 § förordningen med instruktion för Konkurrensverket ska
verket bl.a. samla in uppgifter för statistikändamål. Någon närmare
precisering av vilka uppgifter som avses har inte gjorts. Utgångspunkten är därför att det handlar om uppgifter inom verkets
ansvarsområde, vilket bl.a. omfattar tillsynen på upphandlingsområdet. Konkurrensverket presenterar sedan ett antal år tillbaka
statistik på upphandlingsområdet i en årlig rapport, som sedan 2015
getts ut av verket tillsammans med Upphandlingsmyndigheten.
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Upphandlingsmyndighetens arbete med statistik om offentlig
upphandling
Av förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten framgår bl.a. att myndigheten ska:
– ha det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den
upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och
enheter (1 §),
– bistå regeringen med underlag för utvecklingen av upphandling
(3 §), samt
– utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling (6 §).
Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet
Ett av syftena med förslagen i denna promemoria är att förbättra
möjligheterna till styrning, stöd och uppföljning av den offentliga
upphandlingen på nationell nivå. Detta syfte återspeglas i Upphandlingsmyndighetens uppgifter enligt myndighetens instruktion.
Det talar för att Upphandlingsmyndigheten ska utses till
statistikmyndighet.
Ett alternativ är att utse Konkurrensverket till statistikmyndighet. Uppgifter som samlas in ur annonser används dock
inom Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Om Konkurrensverket skulle utses till statistikmyndighet skulle verket få dubbla
roller såsom tillsynsmyndighet och statistikmyndighet. Dessa
verksamheter bör av bl.a. integritetsskäl vara åtskilda.
Sammantaget bedöms det som mest lämpligt att Upphandlingsmyndigheten ges uppgiften att ansvara för upphandlingsstatistiken.
Upphandlingsmyndigheten kommer att kunna använda den
statistik som produceras i arbetet med att följa utvecklingen av den
offentliga upphandlingen. Konkurrensverket kommer att kunna
använda statistiken som ett underlag i sin tillsynsverksamhet. Inom
ramen för sin ordinarie stödverksamhet bör Upphandlingsmyndigheten ge upphandlande myndigheter och enheter råd om
hur uppgifter anges i annonser. Upphandlingsmyndigheten bör
också bevaka att rätt statistikuppgifter samlas in för myndighetens,
Konkurrensverkets och regeringens behov. Vidare bör myndigheten, i samarbete med Konkurrensverket, identifiera och till
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regeringen lämna förslag om sådana ändringar av reglerna om
annonsernas innehåll som de bedömer är nödvändiga för
statistikändamål.
Upphandlingsmyndigheten bör också främja utvecklingen av
statistiken. Detta är särskilt viktigt i samband med att inköpsprocessen blir allt mer elektronisk, vilket kan öppna möjligheter för
att samla in nya uppgifter och minska den administrativa bördan
för uppgiftslämnarna.

7.2

En nationell statistikdatabas

Förslag: Upphandlingsmyndigheten ska som statistikmyndighet
ha huvudansvaret för en nationell databas för statistiken på
upphandlingsområdet.
Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter från och om
annonser om upphandling. Den får även innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för framtagande av statistik.
Innehållet i statistikdatabasen ska via internet kostnadsfritt
hållas tillgängligt som öppna data.
Upphandlingsmyndigheten ska, efter inhämtande av yttrande
från Konkurrensverket, få meddela föreskrifter om innehållet i
statistikdatabasen, vilka uppgifter som för statistikändamål får
begäras från den som driver en registrerad annonsdatabas och
om driften av statistikdatabasen, t.ex. om formerna för lämnande av och inmatning av uppgifter.
Upphandlingsmyndigheten ska vidare, efter inhämtande av
yttrande från Konkurrensverket, få meddela föreskrifter om
vilka krav som ska gälla för registrerade annonsdatabaser
rörande exempelvis teknisk prestanda och funktionalitet.
Skälen för förslagen: De uppgifter från och om annonser om
upphandling som den som driver en registrerad annonsdatabas
lämnar till Upphandlingsmyndigheten (se avsnitt 5.2) bör samlas i
en nationell statistikdatabas, som samma myndighet bör ha huvudansvaret för.
Utöver uppgifter från och om annonser bör statistikdatabasen
få innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för
framtagande av statistik, exempelvis uppgifter om överprövningar
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från Domstolsverket och uppgifter om bl.a. inköpsvärden som
inhämtas från det pilotprojekt som föreslås (se avsnitt 5.5 och 5.6).
Upphandlingsmyndigheten bör efter bearbetning av de lämnade
och inhämtade uppgifterna kostnadsfritt tillgängliggöra statistikuppgifter ur databasen som öppna data på sin webbplats.
Det löpande arbetet med att driva och utveckla statistikdatabasen förutsätter ett nära samarbete mellan Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Det framstår som lämpligt att
Upphandlingsmyndigheten ges befogenhet att, efter att ha
inhämtat yttrande från Konkurrensverket, meddela föreskrifter om
vilka uppgifter statistikdatabasen ska innehålla, vilka uppgifter ur
annonser om upphandling som får begäras från den som driver en
registrerad annonsdatabas och driften av databasen. Det
sistnämnda tar exempelvis sikte på formerna för lämnande av och
inmatning av uppgifter, dvs. vilken webbtjänst som ska användas
och när uppgifter ska lämnas.
Även de föreskrifter som Upphandlingsmyndigheten bör ges
befogenhet att meddela i fråga om registrerade annonsdatabaser ska
tas fram efter inhämtande av yttrande från Konkurrensverket (se
avsnitt 6.2).

7.3

Krav på statistiken

Förslag: Statistiken på upphandlingsområdet ska vara objektiv
och allmänt tillgänglig samt relevant, noggrann och jämförbar.
Bedömning: Statistiken om offentlig upphandling bör för
närvarande inte ingå i den officiella statistiken.

Skälen för förslaget och bedömningen
Den statliga statistiken består av officiell statistik och övrig
statistik. Det grundläggande regelverket för den officiella statistiken finns i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Lagen
kompletteras av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Regeringen beslutar om vilka områden som ska omfattas av
officiell statistik och vilka myndigheter som ska ansvara för denna,
s.k. statistikansvariga myndigheter. Enligt 1 § tredje stycket lagen
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om den officiella statistiken ska de bestämmelser som reglerar
behandling av personuppgifter tillämpas vid all framställning av
statistik hos en statistikansvarig myndighet och inte enbart vid
framställning av officiell statistik. Enligt 3 § ska officiell statistik
finnas för allmän information, utredningsverksamhet och
forskning. Statistiken ska enligt 3 a § vara objektiv och allmänt
tillgänglig. I paragrafen anges också de kvalitetskriterier som ska
tillämpas när den officiella statistiken utvecklas, framställs och
sprids. Dessa är relevans, noggrannhet, aktualitet, punktlighet,
tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet samt samstämmighet.
Uppgiftsskyldigheten är en viktig del av statistiklagstiftningen.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 7–13 §§ lagen om
officiell statistik. Där anges vilka som enligt lagen är
uppgiftsskyldiga och för vilka uppgifter. Uppgiftsskyldigheten
gäller näringsidkare (7–9 §§), olika organisationer, bl.a. vissa
stiftelser (10 §), samt kommuner och landsting (11 §). Enskilda
privatpersoner omfattas inte av lagens uppgiftsskyldighet. De
uppgiftsskyldiga kan av den statistikansvariga myndigheten
föreläggas att fullgöra sin skyldighet (20 §). Föreläggandet får
förenas med vite.
I en bilaga till förordningen om den officiella statistiken framgår
vilka som är de statistikansvariga myndigheterna och de områden
som de ansvarar för. Uppgiftsinlämnandet ska vara så enkelt som
möjligt, stå i proportion till användarnas behov och utgöra en
rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna. Vid framställningen av
den officiella statistiken ska de statistikansvariga myndigheterna så
långt som möjligt använda uppgifter ur befintliga register (4 §).
Näringsidkarnas uppgiftsskyldighet omfattar en rad uppgifter, som
antalet anställda, löner, priser etc. (5 §).
Statistikutredningen 2012 anförde i sitt slutbetänkande Vad är
officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU
2012:83) att den officiella statistikens roll är att ge en övergripande
bild av samhället och öka medborgarnas möjlighet till insyn. Vidare
ska statistiken ligga till grund för politiska beslut, den allmänna
debatten, forskning, utvärdering m.m. Statistiken ska vara objektiv,
saklig och av god kvalitet. Utredningen anförde vidare att EUreglerad statistik som regel bör vara officiell statistik.
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Bör statistiken om upphandling ingå i den officiella statistiken?
Den statistik om offentlig upphandling som Konkurrensverket och
Upphandlingsmyndigheten har publicerat har blivit bättre med
tiden, men uppgifterna definieras, ägs och kvalitetssäkras inte av
myndigheterna. På grund av dessa brister är statistiken för närvarande inte tillräckligt tillförlitlig för att ingå i den officiella
statistiken. Om Upphandlingsmyndigheten får till uppgift att
definiera och säkerställa uppgifternas kvalitet kan det emellertid på
sikt finnas förutsättningar för detta. Det får då övervägas närmare
om upphandlingsstatistiken har ett sådant allmänintresse, och är av
sådan kvalitet, att den bör ingå i den officiella statistiken.
Kraven på upphandlingsstatistik
Trots att statistik om offentlig upphandling inte bör ingå i den
officiella statistiken bör vissa kvalitetskrav gälla för den. De krav
för den officiella statistiken som anges i 3 a § lagen om officiell
statistik kan tjäna som utgångspunkt. De mest centrala av dessa
krav bör gälla även för statistiken på upphandlingsområdet. Mot
denna bakgrund föreslås att krav införs om att statistiken på
upphandlingsområdet ska vara objektiv och allmänt tillgänglig samt
relevant, noggrann och jämförbar.
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8

En ny lag om
upphandlingsstatistik

8.1

En ny lag med grundläggande bestämmelser

Förslag: De grundläggande bestämmelserna om nationell upphandlingsstatistik och om registrering av annonsdatabaser tas in
i en ny lag om upphandlingsstatistik.
Mer detaljerade föreskrifter om vad som ska gälla för
statistikdatabasen och för registrerade annonsdatabaser i fråga
om bl.a. funktioner och teknisk prestanda ska få meddelas av
regeringen och den myndighet som regeringen bestämmer.
Skälen för förslagen: Regeringen bedömde i propositionen
Nytt regelverk om upphandling att de nya upphandlingsdirektivens
bestämmelser om nationell rapportering till Europeiska
kommissionen och om statistiska uppgifter vid upphandling inte
krävde något genomförande i lag (prop. 2015/16:195 del 2
s. 863 f.). Dessa frågor behandlas därför i upphandlingsförordningen (2016:1162).
Enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen (RF) ska
föreskrifter meddelas genom lag bl.a. om de avser förhållandet
mellan enskilda och det allmänna om föreskriften gäller skyldigheter för enskilda eller övriga ingrepp i enskildas ekonomiska
förhållanden. För enskilda betungande föreskrifter hör således till
det primära lagområdet. De grundläggande bestämmelserna om
registrering av annonsdatabaser bör därför meddelas genom lag. De
bör tas in i en ny lag om upphandlingsstatistik.
Av 8 kap. 3 § RF följer att den ovan angivna föreskriftsrätten
kan delegeras. De närmare bestämmelserna om vad som ska gälla
för registrerade annonsdatabaser i fråga om teknisk prestanda,
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funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå bör meddelas av
regeringen i den tillhörande förordningen om upphandlingsstatistik. Mer detaljerade bestämmelser bör lämpligen meddelas i
föreskriftsform av Upphandlingsmyndigheten efter samråd med
Konkurrensverket (se avsnitt 6.2). Konkurrensverket bör vidare
ges rätt att som registermyndighet meddela närmare föreskrifter
om betalningen av ansökningsavgift och registeravgift.
Den nya lagen om upphandlingsstatistik bör också innehålla de
grundläggande bestämmelserna om nationell upphandlingsstatistik.
Det bör delegeras till Upphandlingsmyndigheten att, efter samråd
med Konkurrensverket, meddela de närmare föreskrifterna om
statistikdatabasen (se avsnitt 7.2).

8.2

Personuppgifter och sekretess

Förslag: Enligt den nya lagen om upphandlingsstatistik ska
statistikmyndigheten få behandla personuppgifter för framställning av statistik och registermyndigheten få behandla
personuppgifter för registerhållningen och för sin tillsyn.
Bedömning: Det bedöms inte finnas behov av någon särskild
sekretessreglering för framtagandet av den aktuella statistiken.

Skälen för förslaget och bedömningen: Både statistikmyndigheten och den myndighet som ansvarar för registrering och tillsyn,
dvs. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, kommer
med anledning av förslagen i denna promemoria att föra register. I
den mån registren kommer att innehålla personuppgifter måste
regleringen av behandlingen av sådana uppgifter beaktas. Denna
reglering finns för närvarande
i
personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 kommer denna lag att ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 26 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG, som kommer att vara direkt
tillämplig i Sverige. Dataskyddsutredningen har föreslagit nationella bestämmelser som kompletterar förordningen (SOU
2017:39). Med hänsyn till att förslagen i denna promemoria föreslås
träda i kraft den 1 januari 2019, bör de kommande reglerna om
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dataskydd beaktas. De reglerna innebär skydd för fysiska personer
vid behandling av personuppgifter. Regleringen ställer bl.a.
strängare krav på att företag och andra organisationer ska
informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Enskilda
ska i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller
ett bolag använder ens personuppgifter. Förordningen innehåller
därutöver bl.a. regler om när man har rätt att få uppgifter raderade.
För behandling av personuppgifter krävs som utgångspunkt enligt
artikel 6 i förordningen t.ex. att den registrerade har lämnat sitt
samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller
flera specifika ändamål, att behandlingen är nödvändig för att
fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås,
att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller att
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning.
För Upphandlingsmyndighetens del innebär förslagen i denna
promemoria att myndigheten i sin statistikdatabas ska behandla
uppgifter som behövs för framställning av statistik. Uppgifterna
bedöms i normalfallet inte innehålla några personuppgifter. En
leverantör kan dock vara en fysisk person och det kan därför föras
över personuppgifter, främst identitetsuppgifter som namn, från
annonsdatabaserna till Upphandlingsmyndigheten. I vilken utsträckning det sker är dock en uppgift för myndigheten att
bestämma eftersom den beslutar om vilka uppgifter som ska
hämtas in och vilka uppgifter som statistikdatabasen ska innehålla,
se avsnitt 6.1. I det arbetet behöver myndigheten ta hänsyn till
reglerna om dataskydd och bl.a. göra en integritetsanalys. Till stöd
för detta finns vägledningar från Datainspektionen.
För Konkurrensverkets del kommer registerhållningen över
annonsdatabaserna att innebära att personuppgifter behandlas.
Behandlingen kan dock begränsas till uppgifter om vilka som är
företrädare för annonsdatabaserna. Sådana uppgifter är normalt sett
allmänna och offentliga i bolagsregister. Den personal som arbetar
med registret bedöms också att vara begränsad till sannolikt en eller
ett fåtal personer. Mot denna bakgrund bedöms integritetsriskerna
vara mycket små.
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Trots att personuppgifter således kommer att behandlas i väldigt
liten omfattning hos de båda myndigheterna, är det viktigt att det
finns ett rättsligt stöd för det fall de kommer att behöva göra det.
Det rättsliga stödet ska finnas i lagen om upphandlingsstatistik och
begränsas till det ändamål som uppgifterna behöver behandlas för.
Statistikmyndigheten ska således få behandla personuppgifter för
framställning av statistik och Konkurrensverket ska få behandla
personuppgifter för registerhållningen och för sin tillsyn.
Uppgifterna kan förutom namn och adresser avse personnummer.
Något behov av att behandla känsliga personuppgifter bedöms inte
finnas i någon av myndigheternas verksamheter. Antalet registrerade kommer dessutom att vara så få att inte den samlade
informationsmängden gör uppgifterna känsliga.
Det stora flertalet av de uppgifter som ska samlas in med stöd av
den föreslagna regleringen kommer inte att vara av känsligt slag.
Något behov av sekretess efter det att anbudssekretessen enligt
19 kap. 3 § andra stycket OSL upphör för en upphandling torde
sällan finnas. Uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden kommer dock att omfattas av sekretess
enligt den s.k. statistiksekretessen i 24 kap. 8 § OSL. Den
sekretessen är absolut. Det bedöms därför inte finnas behov av
någon ytterligare sekretessreglering.

8.3

Överklagande

Förslag:
Beslut
enligt
den
föreslagna
lagen
om
upphandlingsstatistik ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd
ska
krävas
vid
överklagande till kammarrätten.
Skälen för förslaget: Beslut i fråga om registrering av en
annonsdatabas och om att återkalla en registrering bör kunna
överklagas av den som beslutet angår. Det går inte att utesluta att
det även kan förekomma andra beslut enligt lagen som t.ex. fattas
inom ramen för Konkurrensverkets tillsynsarbete som bör kunna
överklagas. Möjligheten att överklaga bör därför avse alla beslut
enligt den föreslagna lagen om upphandlingsstatistik. Beslut enligt
lagen är av sådan karaktär att målen bör handläggas i allmän
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förvaltningsdomstol. Målen bör omfattas av prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätten.
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9

Konsekvenser av förslagen

9.1

Statlig styrning och tillsyn

Bedömning: För staten som helhet skapar förslagen bättre
beslutsunderlag samt ger ökad möjlighet till styrning och
uppföljning. Transparensen ökar och Sverige kan bättre uppfylla
sina skyldigheter gentemot EU. Sveriges internationella arbete
vid exempelvis frihandelsavtalsförhandlingar kan vidare stärkas.
För Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket kan
bättre statistik leda till bättre beslutsunderlag och allokering av
resurser för stöd och tillsyn.
Vissa kostnader kan väntas för Upphandlingsmyndighetens
arbete med främst statistikdatabasen samt för Konkurrensverkets arbete med registrering av och tillsyn över annonsdatabaser. Konkurrensverkets kostnader kommer att kunna
finansieras med avgiftsintäkter.

Skälen för bedömningarna
Konsekvenser av att innehållet i annonser om offentliga
upphandlingar utökas
För regeringen innebär förslagen förbättrade möjligheter till strategisk styrning och uppföljning. Kvaliteten på de insamlade uppgifterna och tillgången till nya uppgifter säkerställs.
Sverige kan genom förslagen uppfylla sina skyldigheter gentemot EU enligt upphandlingsdirektiven. Det blir bl.a. lättare att
uppfylla kraven i artikel 84 i LOU-direktivet och artikel 100 i
LUF-direktivet att tillhandahålla individuella rapporter genom att
de uppgifter som ska ingå i rapporterna samlas in av statistik-
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myndigheten i samband med efterannonseringen. Sådana rapporter
kan därefter på begäran enkelt tas fram.
Sveriges internationella arbete kan stärkas genom en förbättrad
statistik om gränsöverskridande handel, såväl vid förhandlingar på
EU-nivå som vid frihandelsavtalsförhandlingar och anslutningsförhandlingar till WTO:s avtal om offentlig upphandling.
Kvaliteten på annonsuppgifterna i TED kan genom förslagen
säkerställas. Det innebär en utebliven risk för att Sverige, efter en
begäran från Europeiska kommissionen, skulle behöva ta fram och
ge in kompletterande uppgifter på grund av bristande kvalitet och
fullständighet hos de uppgifterna (artikel 85.1 andra stycket i
LOU-direktivet och artikel 101.1 andra stycket i LUF-direktivet).
För Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket kommer
uppgifterna som samlas in utgöra en grund för bättre statistik om
offentlig upphandling. Detta kan i sin tur leda till bl.a. mer
välgrundade beslut, bättre allokering av resurser för stöd och tillsyn
samt ökad kunskap. Även andra statliga myndigheter, som t.ex.
Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen,
kan ha nytta av bättre statistik om offentlig upphandling.
Kravet på att Sverige vart tredje år ska lämna en statistikrapport
till kommissionen med det totala uppskattade värdet på offentliga
upphandlingar kommer genom den föreslagna regleringen att
kunna uppfyllas. Vidare tillgodoses behovet av att få fram uppgifter
till de övervakningsrapporter som Sverige ska skicka till
kommissionen. Trots att det inte anges som något krav i direktiven
har kommissionen föreslagit att medlemsstaterna bl.a. ska
rapportera andelen upphandlingar där miljömässiga eller sociala
krav ställs, andelen upphandlingar som främjar innovation samt
små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling.
Kostnader
Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens sammantagna
inköpskostnad för statistiken om offentlig upphandling uppgick
2015 till ca 800 000 kronor. Utöver detta tillkom kostnader om
cirka en årsarbetskraft för bearbetning och presentation av
statistiken. Kostnaden för framtagande av statistiken väntas inte
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minska om myndigheterna får ett ökat ansvar för insamling och
förvaltning av samt tillsyn över statistiken.
Som exempel på nya kostnader som uppstår för staten kan
nämnas kostnader för driften av statistikdatabasen som förläggs till
Upphandlingsmyndigheten. Utöver detta innebär själva framtagandet av databasen en engångskostnad. Kostnaden för myndighetens arbete med att upprätta den nationella statistikdatabasen
kan uppskattas till ca 5 miljoner kronor. Den kostnaden bedöms
kunna hanteras inom befintliga ramar för myndigheten eller genom
omfördelning av medel inom utgiftsområdet.
Upphandlingsmyndigheten får också ett tillkomande ansvar att
ge stöd till användarna av statistikdatabasen, t.ex. genom vägledningar, föreläsningar, nyhetsbrev, information på webbplatsen
eller helpdeskfunktionen. Även skyldigheten för upphandlande
myndigheter och enheter att i annonserna ange upphandlingens
uppskattade värde samt att enhetligt och korrekt ange CPV-koder
kan medföra ett särskilt behov av stöd. Denna verksamhet bedöms
dock kunna utföras inom ramarna för myndighetens befintliga
anslag.
Konkurrensverket har redan i dag ansvaret för tillsyn över de
uppgifter som upphandlande myndigheter och enheter anger i
samband med annonsering. En engångskostnad kommer att uppstå
för upprättandet av ett register över databaserna. Verket får sedan
löpande kostnader för att förvalta registret och för att registrera,
utöva tillsyn och i förekommande fall återkalla registreringar av
annonsdatabaser. Den senare delen av verksamheten ska vara
avgiftsfinansierad. Eftersom endast ett mindre antal aktörer bör
vara aktuella för registrering bedöms denna tillkommande
verksamhet emellertid bli av mindre omfattning. Kostnaderna för
ansökningsförfarandet bör kunna täckas av den föreslagna
ansökningsavgiften i avgiftsklass 7 enligt avgiftsförordningen.
Kostnaderna för löpande registerhållning och tillsyn över
databaserna kan bedömas motsvara kostnaderna för en kvarts
årsarbetskraft, ca 225 000 kr3. Denna kostnad beräknas täckas av
den föreslagna registeravgiften.
3

Baserat på Statistiska centralbyråns uppgifter om medianlön för anställda i staten med
minst tre års eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, handel eller
administration 2015. Uppgiften är beräknad genom Arbetsgivarverkets uppgifter om
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Förslagen innebär samtidigt att de upphandlande myndigheternas och enheternas efterlevnad av annonseringsbestämmelserna
kommer att öka till följd av att annonsdatabaserna genom sina
system kommer att säkerställa att annonserna innehåller de uppgifter som krävs. Detta bedöms minska behovet av Konkurrensverkets tillsyn. Verkets totala kostnader med anledning av
förslagen bedöms därför inte öka mätbart.
Överklagande av beslut enligt lagen om upphandlingsstatistik
torde inte bli vanligt förekommande. Antalet registrerade
annonsdatabaser kommer att vara få och beslut som går dem emot
torde bli sällsynta. Några beräkningsbara kostnader för
domstolarna bedöms därför inte uppkomma.

9.2

Upphandlande myndigheter och enheter

Bedömning: Förslagen förbättrar förutsättningarna för upphandlande myndigheter och enheter att lämna fullständiga och
korrekta uppgifter i sina annonser. Förslagen skapar bättre
beslutsunderlag och ökar möjligheterna att följa upp upphandlingarna. Den administrativa bördan bedöms dock inledningsvis i viss utsträckning kunna öka.

Skälen för bedömningen
Konsekvenser av förslagen om att annonser om upphandlingar ska
innehålla fler uppgifter och utökad skyldighet att efterannonsera
Ungefär 4 100 organisationer omfattades av upphandlingslagstiftningen 2015. Små organisationer kan dock ofta klara sina
anskaffningar genom direktupphandlingar, samordnade upphandlingar, gemensamma ramavtal eller genom att mer sällan annonsera
upphandlingar.
mförde drygt 1 100 upphandlande
myndigheter och enheter en eller flera annonserade upphandlingar

kostnader för statsanställda och inkluderar sociala och andra avgifter, men inte kostnader för
utbildning och lokalkostnader.
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2015 och totalt annonserades 18 345 upphandlingar.4 På grund av
det stora antalet annonserade upphandlingar, och det betydande
antalet organisationer som berörs, kan även små förändringar i
regelverken få en stor sammantagen effekt.
Förslagen tydliggör hur annonsering ska ske och, såvitt avser
upphandlingar som inte ska annonseras i TED, vilka uppgifter som
ska finnas i annonsen. Ansvarsfördelningen mellan å ena sidan den
upphandlande myndigheten eller enheten och å andra sidan
annonsdatabasföretagen tydliggörs. Genom att de uppgifter som
myndigheter och regeringen efterfrågar samlas in genom annonser
minskar också behovet av enkätundersökningar riktade mot upphandlande myndigheter och enheter.
På nationell nivå innebär en bättre statistik förbättrade
möjligheter till nationell styrning och uppföljning av den offentliga
upphandlingen. För upphandlande myndigheter och enheter kan
detta på längre sikt leda till en effektivare reglering, bättre stöd och
ökade möjligheter till samordning. Detta kan möjliggöra besparingar och effektiviseringar.
Även om de insamlade uppgifterna från upphandlande
myndigheters och enheters perspektiv är väldigt övergripande, kan
det förhållandet att uppgifterna blir mer tillgängliga och fullständiga göra det intressant för upphandlande myndigheter och
enheter att jämföra sina genomförda upphandlingar. Den statistik
som tas fram kan upphandlande myndigheter och enheter använda
som beslutsunderlag samt för uppföljning och planering av
upphandlingar. Möjligheterna förbättras att göra jämförelser inom
och mellan myndigheter och enheter, både inför, under och efter
upphandlingar.
För de upphandlande myndigheterna och enheterna kan dock
förslagen innebära en ökad administrativ börda. Bördan kan öka
dels genom att fler uppgifter ska anges i annonserna, dels genom
den utökade skyldigheten att efterannonsera upphandlingar.
Det är emellertid endast ett fåtal krav på annonsuppgifter som
kan sägas vara helt nya. En stor del av de uppgifter som ska anges i
annonserna är redan i dag obligatoriska att ange i sådana annonser
för upphandlingar som ska annonseras i TED.
4
Statistik om offentlig upphandling (Upphandlingsmyndighetens rapport 2016:2 och
Konkurrensverkets rapport 2016:10).
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Den föreslagna skyldigheten att efterannonsera även sådana
upphandlingar som inte ska annonseras i TED innebär tillkommande administration. Till stor del är emellertid de uppgifter
som enligt förslaget ska ingå i efterannonserna obligatoriska att
ange i antingen kontraktet, tilldelningsbeslutet, en individuell
rapport eller i något annat upphandlingsdokument. Det rör sig
således om konkreta uppgifter som redan finns tillgängliga.
De nya skyldigheterna kommer sannolikt till en början innebära
en ökad arbetsbörda, som dock kommer att minska med tiden, i
takt med att upphandlande myndigheter och enheter bygger upp
sin kompetens. Upphandlingsmyndigheten bör dessutom kunna
bidra med stöd, särskilt beträffande sådana uppgifter där störst
brister finns i dag, t.ex. avseende det beräknade värdet av
upphandlingar och CPV-koder för det som ska upphandlas.
De upphandlande myndigheter och enheter som i dag
rutinmässigt brister i sin annonsering eller rapportering kan
givetvis få en betydligt ökad arbetsbörda. Detsamma gäller för
sådana myndigheter eller enheter som överlåter åt annonsdatabasföretagen att ange vissa uppgifter.
Konsekvenser av förslaget att annonsering ska ske i registrerade
annonsdatabaser
Eftersom de registrerade annonsdatabaserna ska ha ett system för
identifiering av annonser vid publicering och återpublicering blir
det möjligt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra
ungefär hur stor andel av alla annonser respektive söktjänst når.
Detta tydliggör för en annonserande myndighet eller enhet hur den
bäst når sina presumtiva anbudsgivare.
De företag som i dag driver annonsdatabaser på den svenska
marknaden bedöms ha förmåga att uppfylla de nya kraven och
därmed bli registrerade. Störst skillnad innebär kraven för små
upphandlande myndigheter och enheter som inte annonserar i
annonsdatabaser. Dessa saknar sannolikt resurser för att själva bli
registrerade annonsdatabaser och måste således anlita en sådan. Det
kan innebära ökade kostnader, främst för anskaffning av upphandlingssystem, utbildning av personal och framtagande av nya
rutiner.
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För att minska dessa problem bör information om ändringen
delges upphandlande myndigheter och enheter i god tid före ikraftträdandet så att de kan säkerställa att annonsering kan ske i
registrerade annonsdatabaser efter ikraftträdandet. Även registreringen av annonsdatabaser bör påbörjas i god tid före ikraftträdandet.
Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Denna
bestämmelse innebär att ny lagstiftning som kan påverka den
kommunala självstyrelsen ska prövas med tillämpning av en
proportionalitetsprincip.
Kommuner och landsting berörs av förslagen i egenskap av
upphandlande myndigheter och enheter. Kommuner och landsting
samt kommunala och landstingsägda bolag står för en mycket stor
andel av de annonserade upphandlingarna. År 2015 uppgick andelen till 78 procent.
Förslaget om en utökad skyldighet att efterannonsera
upphandlingar innebär en viss inskränkning i den kommunala
självstyrelsen. Som framgått ovan finns de uppgifter som ska
publiceras i efterannonsen redan tillgängliga. Förslaget innebär
därmed endast en mindre administrativ pålaga. En inte obetydlig
del av upphandlingarna torde också avse sådana sociala tjänster och
andra särskilda tjänster för vilka efterannonsering föreslås kunna
ske kvartalsvis.
Även förslaget att upphandlande myndigheter och enheter ska
vara skyldiga att vid all annonsering använda sig av en registrerad
annonsdatabas kan sägas utgöra ett visst ingrepp i den kommunala
självstyrelsen. De grundläggande skyldigheterna för upphandlande
myndigheter och enheter att annonsera sina upphandlingar och att
göra det i en allmänt tillgänglig databas, är dock inte nya. Den
kommunala upphandlande myndighet eller enhet, som även fortsatt
vill annonsera sina upphandlingar på egen hand, kommer vidare att
ha möjlighet att själv registrera sin annonsdatabas.
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Syftet med de lämnade förslagen är att möjliggöra en förbättrad
statistik på upphandlingsområdet, för att öka kunskaperna om den
offentliga upphandlingen. Den metod som har identifierats som
den bästa för att uppnå det angivna syftet innebär att underlaget för
statistiken ska hämtas från upphandlingsannonser. Som framgått
står kommuner och landsting för en klar majoritet av de
annonserade upphandlingarna. Om de kommunala upphandlande
myndigheterna inte omfattades av de föreslagna skyldigheterna
skulle den statistik som producerades bli ofullständig och i
praktiken oanvändbar. De fördelar som förslaget kan föra med sig i
form av exempelvis bättre beslutsunderlag kommer kommuner och
landsting till del. Inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen
bedöms därför som nödvändiga och godtagbara i förhållande till de
fördelar förslagen förväntas medföra. Något för det kommunala
självstyret mindre inskränkande alternativ bedöms inte finnas.
Kostnader
De upphandlande myndigheter eller enheter som saknar upphandlingssystem måste anskaffa ett sådant eller registrera sig som
en annonsdatabas. Oavsett lösning kommer detta att innebära en
kostnad. De upphandlande myndigheternas och enheternas kostnader för annonsering kan vidare öka något om annonsdatabasföretagen vältrar över de kostnader som kan uppstå till följd
av företagens ansvar för att kontrollera innehållet i annonserna
samt för att samla in och skicka uppgifter ur annonserna.
I bästa fall kan förslagen innebära en ökad arbetsbörda för de
upphandlande myndigheterna och enheterna om i genomsnitt
endast fem minuter per upphandling. Detta skulle medföra en
totalt ökad arbetsbörda om ca 38 arbetsveckor per år baserat på
antalet upphandlingar 2015. Detta skulle motsvara en sammanlagd
kostnad om ca 482 000 kronor per år.5
I värsta fall kan den ökade arbetsbördan uppgå till i genomsnitt
30 minuter per upphandling. I detta fall skulle den samlade
ökningen av arbetsbördan uppgå till ca 229 arbetsveckor för den
5

Baserat på Statistiska centralbyråns uppgifter om medianlön för anställda i kommuner som
arbetade som inköpare eller upphandlare 2015. Uppgiften inkluderar sociala och andra
avgifter, men inte kostnader för utbildning och lokalkostnader.
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offentliga sektorn. Detta motsvarar knappt 2,9 miljoner kronor per
år.
Skillnaderna kommer dock vara stora mellan olika upphandlingar. För vissa större ramavtal, samordnade upphandlingar och
upphandlingar som omfattar många kontrakt, kan arbetsinsatsen
öka betydligt. Dessa upphandlingar bedöms dock vara relativt få
och främst beröra inköpscentraler och större myndigheter. För
upphandlingar som inte omfattas av direktiven kommer regleringen
att innebära många nya krav på uppgifter i annonserna, men
huvuddelen av dessa uppgifter anges redan frivilligt eller är
nödvändiga att ange av praktiska skäl.
Upphandlande myndigheter och enheter kommer inledningsvis
också att behöva avsätta arbetstid för utbildning i de nya reglerna
om hur annonsering av offentliga upphandlingar ska ske.

9.3

Annonsdatabasföretagen

Bedömning: Kraven på registrering påverkar möjligheterna för
annonsdatabasföretag att bedriva sin verksamhet. De företag
som registrerar sina databaser kommer att behöva anpassa
systemen till de krav som ska gälla. Annonsdatabaser som helt
saknar rutiner för att kontrollera innehållet i annonser kommer
att påverkas mest.

Skälen för bedömningen
Konsekvenser av förslaget om att annonser om upphandlingar ska
innehålla fler uppgifter
Endast ett fåtal leverantörer av annonsdatabaser är aktiva på den
svenska marknaden. För dessa aktörer kan mer kompletta och
enhetligt utformade annonser öka möjligheten att erbjuda sök- och
bevakningstjänster.
Vissa leverantörer, som erbjuder en enklare annonseringstjänst,
kan förlora konkurrenskraft. Även leverantörer som erbjuder sig
att ange uppgifter åt upphandlande myndigheter och enheter kan
förlora konkurrensfördelar. I övrigt torde konkurrensen mellan
leverantörerna inte påverkas i någon större utsträckning.
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Konsekvenser av förslaget om att annonsdatabaser ska registreras
För leverantörer av annonsdatabaser innebär kravet på registrering
en inskränkning av deras möjligheter att bedriva affärsverksamhet.
Det kommer sannolikt att saknas kundunderlag för sådana
annonsdatabaser som inte är registrerade. När en annonsdatabas väl
har registrerats, kan dock registreringen ses som en
kvalitetsstämpel som säkerställer att annonseringen sker på rätt sätt
och att annonsdatabasen står under myndighetstillsyn.
Regleringen bör inte utgöra något större hinder för aktörer som
vill ta sig in på den svenska marknaden för annonseringstjänster,
trots de nya krav som införs. I flera andra medlemsstater i EU finns
krav på olika typer av certifieringar av annonser och formkrav för
formulär. Möjligheten att ansöka om registrering är öppen för alla,
oberoende av juridisk form eller säte. Kravet på registrering
bedöms därför inte påverka marknaden på längre sikt.
Kostnader
Förslagen i denna promemoria innebär kostnader för annonsdatabasföretagen. En engångskostnad uppstår för att anpassa
systemen för att samla in uppgifter på rätt sätt och för att löpande
kunna lämna dem till Upphandlingsmyndigheten. Till detta
kommer löpande kostnader för att säkerställa att uppgifterna är
kompletta och för att överföra dem.
En ansökan om registrering av annonsdatabas ska enligt
förslagen också förenas med en ansökningsavgift om 8 500 kr
(avgiftsklass 7) och en årlig registeravgift om 22 500 kr. Detta är
något som annonsdatabasföretagen kan komma att kompensera sig
för genom prissättningen på de annonseringstjänster de tillhandahåller de upphandlande myndigheterna och enheterna.
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Leverantörerna

Bedömning: Något fler uppgifter kan komma att krävas i
anbuden. Förslagen medför dock inte några större kostnader för
leverantörerna.

Skälen för bedömningen
Konsekvenser av förslaget om att annonser om upphandlingar ska
innehålla fler uppgifter
Förslaget innebär att sök- och bevakningstjänster kommer att
fungera bättre. Därmed ökar möjligheterna för leverantörer att
hitta intressanta affärer.
De leverantörer som för närvarande lämnar manuella anbud
(elektroniska anbud i filer i stället för direkt i strukturerade
dokument) får en ökad arbetsbörda. Om databasföretagen kopplar
sina formulär för registrering av anbudsgivare till bolagsregistret,
kan arbetsbördan emellertid minska för leverantörer som är
registrerade där. Förslagen bedöms inte medföra några större
kostnader för det stora flertalet av leverantörerna.
Konsekvenser av förslaget om att annonsdatabaser ska registreras
Att annonsdatabaserna ska registreras kommer att underlätta för
leverantörerna att hitta relevanta annonser om upphandlingar,
eftersom det blir tydligare i vilka annonsdatabaser annonserna
finns. Förslaget bedöms inte innebära några uppenbara nackdelar
för leverantörer.
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Övriga

Bedömning: För övriga intressenter innebär förslagen flera
fördelar. De insamlade uppgifterna kan främja såväl forskning
och utveckling som debatten om offentlig upphandling.
Kommissionen får tillgång till de statistikuppgifter som samlas
in från annonser i TED.
Skälen för bedömningen: Den statistik som tillgängliggörs
genom förslagen kan vara till gagn för bl.a. forskare, journalister,
studenter, myndigheter och företag samt komma till nytta i den
allmänna debatten. Dessutom ökar allmänhetens möjlighet till
insyn i den offentliga sektorn. Att uppgifternas kvalitet förbättras,
och att statistiken kan användas fritt, kan bidra till förbättringar på
upphandlingsområdet. Möjligheterna kommer att öka att studera
hur anbudspriser, antal anbud, överprövningar m.m. varierar över
tid, till följd av ändrade regler och vid olika typer av upphandlingar.
Genom förslagen säkerställs även att kommissionen får de
statistikuppgifter som kommissionen samlar in från annonser i
TED.
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10.1

Förslaget till lag om upphandlingsstatistik

1§
Paragrafen upplyser om lagens innehåll. Förslaget behandlas i
avsnitt 7.4.
Lagen innehåller både bestämmelser om statistik på upphandlingsområdet och bestämmelser om registrering av annonsdatabaser. Bestämmelser om statistik finns i 2–5 §§ och bestämmelser om registrering i 6–13 §§. Gemensamma bestämmelser finns i
14 och 15 §§.
Lagen ska tillämpas vid sådana upphandlingar som omfattas av
tillämpningsområdet för upphandlingslagarna, dvs. lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Lagen ska även
tillämpas vid sådana upphandlingar av kollektivtrafik som regleras i
4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och EU:s kollektivtrafikförordning.
2§
I paragrafen anges de kvalitetskrav som statistiken ska uppfylla.
Förslaget behandlas i avsnitt 7.3. Kraven motsvarar delvis 3 a §
lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Enligt bestämmelsen ska statistiken på upphandlingsområdet
vara allmänt tillgänglig samt objektiv, relevant, noggrann och jämförbar.
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3§
I paragrafen anges att en myndighet ska ha huvudansvaret för
statistiken på upphandlingsområdet. Förslaget behandlas i avsnitt
7.1.
Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska vara statistikmyndighet. Det hindrar inte att det finns andra myndigheter som
också ansvarar för viss statistik som avser upphandling. I promemorian föreslås att Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet.
4§
Paragrafen innehåller bestämmelser om den nya nationella statistikdatabasen. Förslaget behandlas i avsnitt 7.2.
I
förstaparagrafens
stycke anges statistikmyndighetens huvuduppgift, att föra en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.
Av andra stycket framgår att statistikdatabasen ska innehålla
uppgifter från och om annonser. Uppgifterna behöver inte ha
publicerats i annonsen utan kan i stället ha åtföljt den.
Bestämmelsen omfattar såväl sådana annonser som publicerats i
TED som annonser som endast publicerats genom en registrerad
annonsdatabas. Utöver uppgifter från annonser får databasen
innehålla andra uppgifter om upphandling
behövs för
framtagande av statistik. Det kan t.ex. gälla uppgifter om överprövningar eller inköpsvärden. I promemorian föreslås att Upphandlingsmyndigheten, som statistikmyndighet, ska få meddela
föreskrifter om vilka uppgifter som statistikdatabasen ska
innehålla. I den mån de uppgifter som avses utgör personuppgifter
måste regleringen av behandlingen av sådana uppgifter beaktas.
5§
I paragrafen finns ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
statistikdatabasen. Förslaget behandlas i avsnitt 7.2 och 8.1.
Föreskrifterna får avse innehållet i databasen, vilka uppgifter som
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får begäras från den som driver en registrerad annonsdatabas och
uppgifter om driften av statistikdatabasen. I promemorian föreslås
att föreskriftsrätten ska tillkomma Upphandlingsmyndigheten,
som ska meddela sina föreskrifter efter samråd med Konkurrensverket.
6§
Paragrafen innehåller bestämmelser om registermyndigheten och
om de avgifter som den får ta ut. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
I första stycket anges att det ska finnas en myndighet som
ansvarar för registrering av annonsdatabaser. I promemorian föreslås att denna myndighet ska vara Konkurrensverket.
Enligt andra stycket får registermyndigheten ta ut en avgift för
registreringen och registerhållningen. Det föreslås att närmare
bestämmelser om avgifterna införs i förordningen om
upphandlingsstatistik.
7§
I paragrafen anges vem som får ansöka om registrering av en
annonsdatabas och vad som krävs för att en annonsdatabas ska
registreras. Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.
Av första stycket följer att en ansökan om registrering får göras
av antingen ett företag eller en upphandlande myndighet eller
enhet. Något krav på juridisk form eller säte uppställs inte. Upphandlande myndighet och upphandlande enhet har samma
betydelse som i upphandlingslagarna (se kommentaren till 1 §).
I andra stycket första punkten anges att den verksamhet som
sökanden bedriver ska vara stabil. Sökanden får t.ex. inte vara
försatt i konkurs. Av andra punkten följer att en bedömning också
ska göras om sökanden framöver kommer att driva verksamheten
på ett stabilt sätt och uppfylla skyldigheten enligt 10 § att lämna
uppgifter till statistikmyndigheten samt andra tillämpliga krav. Det
är sökanden som ska visa att förutsättningarna för registrering är
uppfyllda.
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8§
I paragrafen anges vissa grundläggande krav på funktioner i en
registrerad databas. Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.
I paragrafens inledande del anges det centrala kravet att
annonsdatabasen ska vara elektronisk. Enligt punkten 1 ska
databasen vidare kunna ta emot och publicera annonser enligt en
eller flera av upphandlingslagarna eller EU:s kollektivtrafikförordning. Kravet omfattar även sådan annonsering av sådana
upphandlingar av kollektivtrafik som enligt 4 a kap. 6 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik ska göras med tillämpning av bl.a.
annonseringsbestämmelserna i lagen (2016:1147) om koncessioner.
Vidare omfattar kravet sådan annonsering i samband med direkttilldelning
förordning.
I punkten 2 finns ett krav på annonsdatabasen att ha rutiner för
att en upphandlande myndighet eller enhet ska kunna fullgöra sina
skyldigheter när det gäller offentliggörande av sådana annonser
som ska publiceras i TED. Exempel på sådana skyldigheter är
kraven att en annons, som publiceras i TED, inte får offentliggöras
för tidigt på nationell nivå och att annonsen på nationell nivå inte
får innehålla andra uppgifter än TED-annonsen. Bestämmelsen
klargör skillnaden i ansvar mellan den som driver annonsdatabasen
och den annonserande upphandlande myndigheten eller enheten.
Ansvaret för den som driver databasen stannar som regel vid att
den ska ha rutiner som ska understödja att den som upphandlar
tillämpar reglerna om offentliggörande genom annonsering
korrekt. Rutinerna bör vara dokumenterade. Kravet bör kunna
uppfyllas genom utformningen av annonsdatabasen.
Av punkten 3 framgår att det inte ska vara möjligt för en
upphandlande myndighet eller enhet att publicera en annons utan
att samtliga obligatoriska uppgifter har lämnats i underlaget för
annonseringen. I praktiken bör detta kunna säkerställas genom att
databasen utformas så att obligatoriska uppgifter måste vara ifyllda
för att annonsering ska kunna ske.
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9§
Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare
föreskrifter om vad som krävs för att en annonsdatabas ska
registreras. Förslaget behandlas i avsnitt 6.2 och 8.1.
Föreskrifterna får avse teknisk prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå. Med teknisk prestanda avses främst
kraven på de programvaror som annonsdatabasen ska använda sig
av för att programmen ska kunna vara kompatibla med statistikmyndighetens och statistikdatabasens. Funktionalitet kan avse
vilka funktioner programmen ska ha för att uppgifter som behövs
för statistiken ska kunna samlas in och automatiskt föras över till
statistikmyndigheten. Kraven på tillgänglighet och servicenivå
syftar till att säkerställa en viss nivå av användarvänlighet för de
som annonserna riktar sig emot.
I promemorian föreslås att vissa bestämmelser i detta ämne
meddelas i förordningsform. Mer detaljerade föreskrifter föreslås
Upphandlingsmyndigheten få meddela, efter samråd med Kon–
kurrensverket.
10 §
I paragrafen regleras skyldigheten för den som driver en registrerad
annonsdatabas att till statistikmyndigheten löpande lämna uppgifter som avser annonser. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Skyldigheten ska fullgöras enligt de föreskrifter som meddelats
med stöd av 5 §.
11 §
I paragrafen fastställs att den myndighet som är registermyndighet
enligt 6 § ska utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna.
Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.
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12 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om registermyndighetens
befogenheter när den utövar tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna. Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.
Av första stycket framgår att registermyndigheten får hämta in
sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynsverksamheten från
den som driver en registrerad annonsdatabas. Myndigheten får även
förelägga den som driver databasen att lämna nödvändiga uppgifter.
Ett sådant föreläggande får dock inte förenas med vite.
Av andra stycket framgår att den som driver en registrerad
annonsdatabas är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som
tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.
13 §
Paragrafen reglerar de situationer då återkallelse av registrering ska
ske. Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.
Första stycket innehåller de situationer då registermyndigheten
ska återkalla en registrering på eget initiativ.
Återkallelse ska enligt första punkten ske om annonsdatabasen
inte längre uppfyller de krav som gäller för registrering. Enligt
andra punkten ska återkallelse ske om föreskriven registeravgift inte
betalas. För återkallelse i dessa fall bör krävas att avgiften inte har
betalats i tid och att det står klart att någon inbetalning heller inte
är att vänta, t.ex. genom att en betalningspåminnelse inte har
efterkommits.
tredje punkten ska återkallelse ske om annonsdatabasen inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag,
upphandlingslagarna eller upphandlingsförordningen.
Som ett led i handläggningen av ett ärende om återkallelse kan
myndigheten förelägga den som driver den registrerade annonsdatabasen att åtgärda sådana återkallelsegrundande brister som har
identifierats. Att myndigheten har denna möjlighet följer av allmän
förvaltningsrätt och anges inte särskilt i lagtexten.
Enligt andra stycket ska återkallelse också ske om den som driver
databasen begär det.
Som huvudregel gäller en återkallelse först efter att den har fått
laga kraft, men enligt tredje stycket får registermyndigheten besluta
att en återkallelse ska gälla omedelbart. En registrerad annons-
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databas fullgör ett samhällsuppdrag. Intresset av stabilitet och de
upphandlande myndigheter och enheternas behov av att ha tillgång
till en väl fungerande och pålitlig annonseringstjänst kan därför
påkalla ett sådant beslut.
14 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Förslaget behandlas i avsnitt 8.2.
Enligt första stycket får statistikmyndigheten behandla personuppgifter. Behandlingen får avse myndighetens framställning av
statistik.
Bestämmelsen i andra stycket avser behandlingen av
personuppgifter hos registermyndigheten. Behandlingen hos denna
myndighet får avse både registret och tillsynen.
I tredje stycket finns bestämmelser som gäller för båda
myndigheternas behandling av personuppgifter. Av dessa framgår
att myndigheterna är personuppgiftsansvariga och att personnummer får behandlas.
15 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Förslaget
behandlas i avsnitt 8.3.
Av paragrafen framgår att beslut enligt lagen får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol och att prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Vid överklagande gäller i övrigt de
generella bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen
Detta innebär bl.a. att ett överklagande ska ges in till tillsynsmyndigheten och prövas av förvaltningsrätten.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Punkten 1 anger att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2019. All
annonsering ska ske med iakttagande av lagens bestämmelser,
således även annonsering i upphandlingar som har påbörjats före
ikraftträdandet.
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Punkten 2 innehåller en övergångsbestämmelse som innebär att
lagen även gäller vid upphandlingar enligt de tidigare gällande
lagarna om offentlig upphandling och upphandling inom områden
vatten, energi, transporter och posttjänster i den utsträckning som
dessa lagar övergångsvis ska tillämpas.

10.2

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling

19 kap.
9§
Paragrafen innehåller bestämmelser om annonsering av sådana
upphandlingar som inte ska annonseras i TED. Förslaget behandlas
i avsnitt 5.4. Bestämmelserna har renodlats på så sätt att de endast
reglerar när annonsering ska ske. Bestämmelserna i tredje stycket
har utgått.
I första stycket har skyldigheterna att annonsera och formen för
det
samlats.
om var
andra och tredje styckena har bestämmelserna
annonsering ska ske lyfts ut. Bestämmelserna föreslås flyttas till
upphandlingsförordningen.
11 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om annonsering vid reserverad
upphandling. Förslaget behandlas i avsnitt 5.4. Det tidigare första
stycket och rubriken före paragrafen om innehållet i en annons har
utgått. Regleringen föreslås tas in i upphandlingsförordningen.
12 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om efterannonsering av
upphandlingar och ingångna ramavtal. Bestämmelserna är nya och
behandlas i avsnitt 5.4.
Tidsgränsen för kontrakt och ramavtal i första stycket motsvarar
den som gäller för sådana upphandlingar som ska efterannonseras i
TED (10 kap. 4 § första stycket).
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Möjligheten i andra stycket att kvartalsvis efterannonsera
tilldelningar enligt ett dynamiskt inköpssystem motsvarar även den
vad som gäller för annonser i TED (10 kap. 4 § andra stycket).
I tredje stycket anges att efterannonsering inte behöver ske när
kontrakt tilldelas med stöd av ett ramavtal.
13 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig förhandsannonsering av direktupphandlingar. Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.
Bestämmelsen om var annonsering ska ske föreslås flyttas till
upphandlingsförordningen.
13 a §
Paragrafen är ny och bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om innehållet i en annons samt var och hur annonsering av
upphandlingar som inte ska annonseras i TED ska ske. Förslaget
behandlas i avsnitt 5.4.
Ikraftträdandebestämmelse
Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att lagen träder ikraft
den 1 januari 2019. För upphandlingar som har påbörjats före detta
datum ska återstående annonsering ske med tillämpning av de nu
föreslagna bestämmelserna.

10.3

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna

19 kap.
9§
Paragrafen innehåller bestämmelser om annonsering av sådana
upphandlingar som inte ska annonseras i unionens annonsdatabas
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Tenders Electronic Daily (TED). Paragrafen motsvarar 19 kap. 9 §
LOU, se kommentaren till den paragrafen.
11 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om annonsering vid reserverad
upphandling och motsvarar 19 kap. 11 § LOU, se kommentaren till
den paragrafen.
12 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om efterannonsering av upphandlingar och ingångna ramavtal. Paragrafen motsvarar 19 kap.
12 § LOU, se kommentaren till den paragrafen.
13 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig förhandsannonsering av direktupphandlingar och motsvarar 19 kap. 13 §
LOU, se kommentaren till den paragrafen.
13 a §
Paragrafen är ny och motsvarar 19 kap. 13 a § LOU, se kommentaren till den paragrafen.
Ikraftträdandebestämmelse
Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att lagen träder ikraft den
1 januari 2019. För upphandlingar som har påbörjats före detta
datum ska återstående annonsering ske med tillämpning av de nu
föreslagna bestämmelserna.
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner

15 kap.
5§
Paragrafen innehåller bestämmelser om förhandsannonsering och
om efterannonsering av sådana upphandlingar av koncessioner som
inte ska annonseras i TED. Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.
I första stycket har bestämmelsen om var annonsering ska ske
lyfts ut. Regleringen föreslås flyttas till upphandlingsförordningen.
Ändringen av andra stycket är av redaktionell art och görs med
anledning av den skyldighet att efterannonsera som föreslås i det
nya tredje stycket.
Den
en
tredje stycket innebär föreslagna
skyldighet att efterannonsera samtliga tilldelningar av koncessioner
enligt detta kapitel. Den skyldigheten har tidigare enbart gällt vid
tilldelning av sådana koncessioner avseende sociala eller andra
särskilda tjänster vars beräknade värde minst uppgått till tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 §.
12 §
Paragrafen är ny och motsvarar 19 kap. 13 a § LOU, se kommentaren till den paragrafen.
Ikraftträdandebestämmelse
Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att lagen träder ikraft den
1 januari 2019. För upphandlingar som har påbörjats före detta
datum ska återstående annonsering ske med tillämpning av de nu
föreslagna bestämmelserna.
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet

15 kap.
5§
Paragrafen innehåller bestämmelser om annonsering av sådana
upphandlingar som inte ska annonseras i TED. Bestämmelserna
motsvarar i stora delar regleringen i 19 kap. 9 § LOU, se
kommentaren till den paragrafen. Till skillnad från LOU innehåller
denna lag dock inte några bestämmelser om dynamiska inköpssystem.
6§
Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig förhandsannonsering av direktupphandlingar som motsvarar regleringen i
19 kap. 13 § LOU, se kommentaren till den paragrafen.
7§
Paragrafen innehåller bestämmelser om efterannonsering av upphandlingar och ingångna ramavtal som motsvarar regleringen i
19 kap. 12 § LOU, se kommentaren till den paragrafen.
7a§
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om bemyndiganden
som motsvarar regleringen i 19 kap. 13 a § LOU, se kommentaren
till den paragrafen.
Ikraftträdandebestämmelse
Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att lagen träder ikraft
den 1 januari 2019. För upphandlingar som har påbörjats före detta
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datum ska återstående annonsering ska ske med tillämpning av de
nu föreslagna bestämmelserna.
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Departementsserien 2017
Kronologisk förteckning

1. Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. Ju.
2. Åldersdifferentierat underhållsstöd
och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar. S.
3. Genomförande av ICT-direktivet. Ju.
4. Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut. S.
5. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. N.
6. Förslag till lag om ersättning
till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall. S.
7. Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. Ju.
8. Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Ku.
9. Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. S.

19. Anpassningar av de fastighetsrättsliga,
associationsrättsliga, transporträttsliga
och immaterialrättsliga författningarna
till dataskyddsförordningen. Ju.
20. Regionalt utvecklingsansvar
i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län. Fi.
21. Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. Fi.
22. Utstationering och vägtransporter. A.
23. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om personlig
skyddsutrustning. Fi.
24. Skjutvapen och explosiva varor
– Skärpta straff för de grova brotten. Ju.
25. Nya ungdomspåföljder. Ju.
26. En anpassning till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och några andra
författningar. Ju.
27. Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ju.

10. ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. A.

28. En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets
verksamhetsområde. N.

11. Ändrade regler om retroaktivitet
avseende efterlevandestöd. S.

29. Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel. S.

12. Om förenklat beslutsfattande och
särskilda boendeformer för äldre. S.

30. Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. A.

13. Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning. Fi.

31. Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling. Fi.

14. Vissa ändringar i läkemedelslagen. S.

32. Biologiskt mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016. M.

15. Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. UD.
16. Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. Ju.
17. En ny lag om försäkringsdistribution.
Fi.
18. Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. S.

33. Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar
inom Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. A.
34. Ändringar i bestämmelser om val
till Sametinget. K.
35. Körkortslån. A.
36. En snabbare lagföring. Försöksprojekt
med ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

37. Frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. Ju.
38. Livstidsstraff för mord. Ju.
39. Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. S.
40. Ändringar i vissa författningar inom
Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskyddsreform. Fi.
41. En omarbetad domstolsdatalag.
Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning. Ju.
42. Följdändringar till ny förvaltningslag. Ju.
43. Konsultation i frågor som rör det
samiska folket. Ku.
44. Elmarknadslag. M.
45. En omarbetad utlänningsdatalag.
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
46. Kriminalvårdens datalag. Anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
47. Utredningar avseende vissa skador
och dödsfall. S.
48. Statistik på upphandlingsområdet. Fi.
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direktiv (EU) 2015/637. [15]
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Tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning (17RK1556)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Uppföljningsrapport för Kollektivtrafiken i Kronobergs län 2016.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och är ansvarig
för kollektivtrafiken. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför regelbundna
uppföljningar av hur olika regioner administrerar och planerar kollektivtrafiken.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning och
SKL har tagit fram en vägledning i vilken det framgår vilket innehåll denna rapport bör
ha och hur den bör utformas. Region Kronoberg har valt att följa dessa
rekommendationer. De flesta nyckeltal och övrig statistik är densamma som Region
Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna jämförelser.
Rapporten ska vara ett centralt verktyg för att presentera Region Kronobergs arbete för
Transportstyrelsen och är samtidigt en sammanställning för vår egen kontroll av
verksamheten. Rapporten ska bidra till en bra dialog om kollektivtrafikens utveckling
och bli en kunskapskälla för beslutsfattare och andra berörda.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Uppföljningsrapport för Kollektivtrafiken i Kronobergs län 2016.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Information om tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning.
 Information om tillsyn av artikel 7.1
 Uppföljningsrapport kollektivtrafik Kronoberg 2016.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1556
Handläggare: Daniel Malmqvist, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-11-28

Regionstyrelsen

Information om tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna Uppföljningsrapport för Kollektivtrafiken i Kronobergs län 2016.

Sammanfattning
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och är
ansvarig för kollektivtrafiken. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför
regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och planerar
kollektivtrafiken.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning
och SKL har tagit fram en vägledning i vilken det framgår vilket innehåll denna
rapport bör ha och hur den bör utformas. Region Kronoberg har valt att följa
dessa rekommendationer. De flesta nyckeltal och övrig statistik är densamma som
Region Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna jämförelser.
Rapporten ska vara ett centralt verktyg för att presentera Region Kronobergs
arbete för Transportstyrelsen och är samtidigt en sammanställning för vår egen
kontroll av verksamheten. Rapporten ska bidra till en bra dialog om
kollektivtrafikens utveckling och bli en kunskapskälla för beslutsfattare och andra
berörda.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljningsrapport Kollektivtrafik Kronoberg 2016
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Uppföljningsrapport Kollektivtrafik
KRONOBERG 2016

Daniel Malmqvist
Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Dnr. 17RK1556

Artikel 7 ur EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007.

”Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den
allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, och de utvalda
kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa
kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten ska skilja mellan busstrafik
och spårtrafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets
effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information om
eventuellt beviljade ensamrätters art och omfattning.”
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1. Inledning och syfte
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län och är ansvarig för
kollektivtrafiken. De skattesubventionerade resurserna ska användas så effektivt som möjligt
samtidigt som planering och utförande ska följa SFS 2010:1065, Lag om kollektivtrafik.
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför regelbundna uppföljningar av hur olika regioner
administrerar och planerar kollektivtrafiken.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning och SKL har tagit
fram en vägledning i vilken det framgår vilket innehåll denna rapport bör ha och hur den bör
utformas. Region Kronoberg har valt att följa dessa rekommendationer. De flesta nyckeltal och övrig
statistik är densamma som Region Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna
jämförelser. För mer statistik gällande kollektivtrafikens utveckling hänvisas till dessa källor.
Rapporten ska vara ett centralt verktyg för att presentera vårt arbete för Transportstyrelsen och är
samtidigt en sammanställning för vår egen kontroll av verksamheten.
Region Kronoberg hoppas rapporten ska bidra till en bra dialog om kollektivtrafikens utveckling och
bli en kunskapskälla för beslutsfattare och andra berörda.

2. Allmän trafikplikt och avtal
Kollektivtrafiklagen anger att beslut om allmän trafikplikt ska föregå en upphandling. Beslutet ska
ange vad som ska upphandlas och varför det ska upphandlas för att motivera att trafiken inte lämnas
till den kommersiella marknaden. Syftet är att allmänhet och kollektivtrafikföretag ska få information
om politisk ambitionsnivå gällande kollektivtrafik i olika områden. Här beskrivs dessa beslut och om
vilka företag som utförde kollektivtrafik i Kronoberg under hela eller delar av året. Kostnader för
respektive avtal redovisas samt eventuella överenskommelser som har gjorts utöver traditionella
upphandlingar i konkurrens. Vi informerar också om kommersiell regional linjetrafik som utförs i
Kronoberg.

2.1 Allmän trafikplikt
Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som
behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett
kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse att bedriva utan att få ersättning
från det allmänna eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.
Den trafik som omfattas av allmän trafikplikt ska motiveras i trafikförsörjningsprogrammet. Den ska
ge en samhällsekonomisk nytta, tillgodose behovet av resor i vardagen och säkerställa ett långsiktigt
sammanhållet kollektivtrafiksystem. De beslut om allmän trafikplikt som har fattats i Kronoberg
framgår av bilaga 5.1
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2.2 Kollektivtrafikföretag och kostnadsersättningar
Under 2016 hade Region Kronoberg 11 trafikavtal inom linjelagd regionbusstrafik, 2 inom linjelagd
stadsbusstrafik och 3 inom tågtrafik. Avtal inom servicetrafiken innehåller förutom allmän trafik även
närtrafik men även sjukresor och färdtjänst. Förteckning av avtal och utbetalda ersättningar framgår
av bilaga 5.2

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

2.4 Kommersiell linjetrafik
Kommersiell regional linjetrafik är sedan 2012 tillåten utan tillstånd men med anmälningsskyldighet. I
Kronoberg finns vid tidpunkten för denna rapports publicering två företag som bedriver kommersiell
linjetrafik i Kronoberg. Det handlar om SJ:s regionaltågstrafik mellan Kalmar och Göteborg. Denna
trafik fyller flera trafikuppgifter, både som interregional trafik mellan ändpunkterna, men lokal
tågtrafik för daglig pendling.
I denna trafik har Region Kronoberg, genom Länstrafiken Kronoberg, ett biljettsamarbete med SJ.
SJ:s utbud kompletterar den av Region Kronoberg upphandlade Öresundstågstrafiken.
Den andra kommersiella aktören är Merresor, som under varumärket Snälltåget bedriver busstrafik
från Karlskrona till Alvesta. Mer information om trafiken finns i bilaga 5.3

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

3.1 Finansiering
Här beskrivs trafikens ekonomiska utveckling ur olika perspektiv.
Trafikkostnader och Trafikintäkter (miljoner kronor)
2014
Intäkter

Buss/bil
Tåg
Totalt

123,4
129,5
252,8

2015

Kostnader

285,9
172,3
458,3

Intäkter

124,8
131,2
256,0

2016

Kostnader

296,1
182,7
478,8

Intäkter

133,7
141,0
274,7
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Kostnader

303,7
188,7
492,3

Självfinansieringsgrad
Nedan redovisas självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken i Kronobergs län.
2014
55,17%

Självfinansieringsgrad trafik

2015
53,48%

2016
55,79%

3.2 Resor och Trafikutbud
Beskrivning av antal resor, trafikens omfattning samt marknadsandel för kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikresandet har ökat kraftigt i Kronoberg de senaste åren och trenden pekar mot en
fortsatt ökning. Framförallt är det stadsbusstrafiken och tågtrafiken som ökar. Regionbusstrafiken har
en mer blygsam ökningstakt. Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till övriga motoriserade
resor ligger på en stabil och för riket som helhet låg nivå. Trafikutbudet har ökat kontinuerligt under
senare år, både för tåg och för buss.
Resande, trafikslag, 2014-2016, 1000-resor

Buss/bil

2014
6 215

2015
6 454

2016
6 805

Tåg

2 578

2 736

2 946

Totalt

8 793

9 190

9 751

Resandeutveckling 2014-2016 (miljoner resor)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0,06

0,14

3,22

3,35

0,15
3,60

Älmhults stadstrafik
Växjö stadstrafik

2,58

2,95

2,74

Tågtrafik
Regiontrafik

2,93

2,96

3,06

2014

2015

2016

Marknadsandel, kollektivtrafikresandet i förhållande till totalt antal motoriserade resor, %
Marknadsandel, %

2014
11%

2015
11%

2016
10%
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Trafikutbud, miljoner kilometer
2014
2,0
10,6
12,6

Tåg
Buss/bil
Totalt

2015
2,2
10,8
13,0

2016
2,4
11,0
13,4

3.3 Effektivitet
Nedanstående tal har tagits fram genom att använda faktiska värden i de tidigare avsnitten för att
beskriva kostnadsutvecklingen per km och resa. Detta är kompletterat med hur många resor
(påstigningar) som görs för varje utbudskilometer.
Total bruttokostnad per resa, kr

Totalt

2014
52,12

2015
52,10

2016
50,49

Total kostnad finansiär per resa, kr

Buss/bil
Tåg
Totalt

2014
26,2
16,6
23,4

2015
26,5
18,8
24,2

2016
25,0
16,2
22,3

Total kostnad finansiär per km, kr

Buss/bil
Tåg
Totalt

2014
15,4
21,5
16,4

2015
15,8
23,7
17,2

2016
15,5
20,0
16,3

Resor per utbudskilometer

Resor per utbudskilometer

2014
0,70

2015
0,71

2016
0,73

3.4 Kvalitet
Kvalitet är ett centralt begrepp inom kollektivtrafiken. Branschen har under lång tid arbetet hårt för
att kartlägga viktiga parametrar inom kvalitetsbegreppet. Genom kollektivtrafikbarometern följs
kollektivtrafikbarometern kan kollektivtrafiken kvalitet följas på ett kontinuerligt och likvärdigt sätt
över hela Sverige.
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Tillgänglighet
Begreppet tillgänglighet kan användas på fleras sätt inom kollektivtrafiken. Dels för att beskriva
förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken och dels för
att beskriva kollektivtrafikens närhet till bostäder och målpunkter. SKL använder i sin statistik
begreppet tillgänglighet i betydelsen tillgänglighet för funktionsnedsatta. Det är också i den betydelsen
som begreppet diskuteras i det nedanstående.
Region Kronoberg har möjlighet att påverka och underlätta tillgängligheten till kollektivtrafiken på
flera sätt. I de fordonsupphandlingar som Länstrafiken Kronoberg genomför finns också möjlighet
att påverka olika tillgänglighetsaspekter i de fordon som används för vår trafik. Detta är en viktig
fråga för Region Kronoberg och den möjliggör ett inkluderande trafiksystem.
I vår roll som regional kollektivtrafikmyndighet och länsplaneupprättare för vi en dialog med länets
kommuner, Trafikverket kring hur kollektivtrafikens infrastruktur kan förbättras, vilket också
innefattar länets hållplatser. I Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram finns ett uttalat mål om
att hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn ska vara tillgänglighetsanpassade och uppfylla övrigt
ställda krav till år 2025. Dessa finns beskrivna i Hållplatshandboken, som finns som bilaga till det
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kring dessa frågor förs en kontinuerlig dialog med berörda
aktörer. Vidare är Region Kronoberg positiva till att flera kommuner i Kronoberg har sökt och
erhållit statliga medel genom stadsmiljöavtalen.
Punktlighet
Att bussen eller tågen trafikerar enligt tidtabell är centralt för kollektivtrafikens attraktivitet.
Förseningar förekommer dock och i syfte att öka kunskapen kring varför förseningar uppstår har
Region Kronoberg, med start januari 2016 följt upp punktligheten för busstrafiken. Detta kan följas i
nedan, uppdelat på regionbusstrafik och Växjö stadstrafik. Diagrammen visar hur stor andel av den
totala trafiken som avgår inom fem, resp. 10 minuter från utsatt tid. Statistiken redovisas per månad.

Punktlighet Regionbusstrafik

2016 5min
2016 10min
2017 5min
2017 10min

Punktlighet Växjö stadstrafik

100%

100%

95%

95%

90%

90%

85%

85%

80%

80%

75%

75%

70%

2016 5min
2016 10min
2017 5min
2017 10min

70%
jan feb mar apr maj jun

jul aug sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun
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jul

aug sep okt nov dec

Nöjdhet
Hur kollektivtrafik i Kronoberg uppfattas mäts på flera olika sätt. Den mest omfattande
undersökningen görs genom kollektivtrafikbarometern, där flera olika kvalitetsmått används. Ett
vanligt förekommande mått är NKI, Nöjd Kund Index. För Kronobergs del har detta index utvecklats
positivt de senaste åren. Frågan som ställs är Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget och värdet
speglar andelen som har svarat 4 el. 5 på en femgradig skala. Frågan ställs till de som nyttar
kollektivtrafiken 1 gång per månad eller oftare.
NKI

2014
66%

2015
69%

2016
72%

4. Kollektivtrafikens utveckling
I december 2015 fastställde regionfullmäktige Kronobergs Trafikförsörjningsprogram. Mindre
revideringar gjordes i programmet under vintern 2017. Tanken är att programmet ska visa de politiska
viljeriktningarna för hur kollektivtrafik ska utvecklas i länet. Programmet är strategiskt till sin karaktär
och beskriver önskad utveckling fram till 2025. Genom det strategiska anslaget ges möjlighet att
systematisk arbeta för en förbättrad trafik som i sin tur syftar till att stärka Kronoberg som region,
både för besökare, invånare och för inpendlande arbetskraft.
Kronoberg ligger i framkant i landet gällande miljöfrågor kopplade till kollektivtrafiken. Under 2016
drevs med än 99% av linjetrafiken av förnyelsebara bränslen. En betydande del av bränslet är och
lokalt producerat i Kronoberg. Just nu sker en spännande utveckling inom bussbranschen där alltfler
aktörer arbetar för att få fram elbussar. I Kronoberg påbörjas nästa stora bussupphandling under
2020, med trafikstart 2023 och elbussar kan då vara en möjlighet även för Kronoberg.
I syfte att skapa ett sammanhållet, attraktivt och långsiktigt hållbart trafiksystem samarbetar
kollektivtrafikmyndigheten i Kronoberg med många aktörer. I länet har vi ett gott samarbete med
kommunerna och Trafikverket, inte minst i deras roll som ansvariga för infrastrukturen. Vi
samarbetar också för att skapa samsyn kring samhällsutvecklingen i stort, där kollektivtrafiken har en
viktig roll. Andra viktiga aktörer är kollektivtrafikmyndigheterna i våra grannregioner. Tillsammans
utvecklar vi den gränsöverskridande trafiken i södra Sverige.
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5. Bilagor
5.1 Förteckning beslut allmän trafikplikt
Nedan återfinns de beslut ang. allmän trafikplikt som är fattade av Region Kronoberg. Gällande all
linjetrafik med buss så påbörjades denna upphandling innan den nya lagstiftningen trädde i kraft och
tilldelningsbeslut fattades innan den 1juli 2012. För denna trafik då gäller särskilda övergångsregler
som innebar att beslut om allmän trafikplikt ej behövdes. För mer information gällande trafikplikt i
Kronoberg, vänligen kontakta Region Kronoberg, Kollektivtrafikmyndigheten via telefon eller mail.

Sträcka
Markaryd - Hässleholm
Markaryd - Halmstad
Växjö-Hässleholm
Växjö-Värnamo-Jönköping
Växjö-Nässjö-Jönköping
Hässleholm-Alvesta-Kalmar

Trafiksystem
Pågatåg
Pågatåg
Krösatåg
Krösatåg
Krösatåg
Öresundståg

Dnr.
16RK1086
16RK1086
16RK1355
16RK1355
16RK1355
11/0305

5.2 Förteckning Trafikavtal med kostnadsersättningar, tkr
Regiontrafik
buss

Operatör

Växjö
stadstrafik

Älmhults
stadstrafik

Öresundståg

Krösatåg
Nord

Krösatåg
Syd

Bergkvarabuss AB

10 152

Grimslövsbuss AB

45 440

45 440

Nilsbuss AB

38 824

38 824

Busspecialisten i Småland AB

94 743

SUMMA
104 895

5 218

5 218

Sven Carlsson Trafik AB

30 937

30 937

Moheda Buss AB

13 009

13 009

Tingsryds Busstrafik AB

14 830

14 830

Buss i Väst AB

16 309

Gerts Busstrafik AB

8 452

Ryssbybygdens Buss AB

5 101

Mjäla Buss AB

1 482

16 309
2 345

5 101
1 482

Transdev Sverige AB
SUMMA

189 754

10 797

94 743

2 345

5.3 Förteckning kommersiell linjetrafik
Företag
SJ AB

Sträcka
Kalmar-Göteborg, via Alvesta-Växjö

Merresor AB

Alvesta-Växjö-Karlskrona

9

44 343

14 373

21 393

80 109

44 343

14 373

21 393

366 951

19

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§345

Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg - utredning (17RK2336)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet samt
att rekommendera Trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort sikt förbättra
samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag (Jämförelsealternativet)
samt vilka konsekvenser det medför för senare redogörelse i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län
samt ansvarig aktör för det regionala tillväxtarbetet genomfört en utredning av hur
framtidens kollektivtrafik mellan Växjö-Kalmar-Karlskrona kan komma att se ut.
Utredningen, som har genomförts av en konsult, har ett brett anslag och belyser fem
olika trafikeringsalternativ ur olika aspekter. En viktig del i arbetet har varit att analysera
vilka effekter som olika alternativ medför. Det handlar om miljö, folkhälsa,
regionförstoring och möjlighet till ortsutveckling. Även trafikekonomi och potentiell
resandeutveckling finns med som viktiga faktorer.
Utredningen visar att olika trafikeringsalternativ medför olika för- och nackdelar
beroende på vad som belyses.
Utredningen kommer att utgöra ett viktigt underlag inför revidering av nästa
trafikförsörjningsprogram.

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att rekommendera Trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort sikt förbättra
samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag (Jämförelsealternativet)
samt vilka konsekvenser det medför för senare redogörelse i regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
 Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg v1.1

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2336
Handläggare: Daniel Malmqvist, Kollektivtrafikmyndigheten
Datum: 2017-12-05

Regionstyrelsen

Utredning- framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att notera informationen till protokollet
Att rekommendera Trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort sikt
förbättra samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag
(Jämförelsealternativet) samt vilka konsekvenser det medför för senare redogörelse
i regionstyrelsen.

Sammanfattning
Region Kronoberg har i egenskap regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs
län samt ansvarig aktör för det regionala tillväxtarbetet genomfört en utredning av
hur framtidens kollektivtrafik mellan Växjö-Kalmar-Karlskrona kan komma att se
ut. Utredningen, som har genomförts av en konsult, har ett brett anslag och
belyser fem olika trafikeringsalternativ ur olika aspekter. En viktig del i arbetet har
varit att analysera vilka effekter som olika alternativ medför. Det handlar om miljö,
folkhälsa, regionförstoring och möjlighet till ortsutveckling. Även trafikekonomi
och potentiell resandeutveckling finns med som viktiga faktorer.
Utredningen visar att olika trafikeringsalternativ medför olika för- och nackdelar
beroende på vad som belyses.
Utredningen kommer att utgöra ett viktigt underlag inför revidering av nästa
trafikförsörjningsprogram.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Förord

Region Kronoberg har under 2015 antagit en ny regional utvecklingsstrategi
och ett nytt trafikförsörjningsprogram. Dessa strategidokument visar hur
Regionen ska arbeta för en ökad regional nytta och det är tydligt att
kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att bidra till detta. I Kronoberg har
det under senare år öppnats flera nya stationer och fler orter har fått tillgång till
attraktiv tågtrafik. I denna rapport belyses förutsättningarna för ökad tågtrafik
mellan Växjö-Kalmar/Karlskrona och hur eventuella tågsatsningar kan bidra till
regional och lokal utveckling i Kronoberg.
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Sammanfattning

Trivector har fått i uppdrag att utreda kollektivtrafiken i östra delen av
Kronobergs län med fokus på införande av Krösatåg mellan Växjö och
Emmaboda. Konsekvensbedömningen omfattar även sträckorna till Kalmar
och Karlskrona. Utredningen har gjorts med en bred ansats och inbegriper
regionala utvecklingsfrågor, hållbarhet mm.
Fyra nya stationer har prövats; två i Växjö tätort (Bäckaslöv och Brände
udde) och två på sträckan vidare till Emmaboda (Åryd och Skruv).
Nya stationer med Krösatågsuppehåll i Bäckaslöv och Brände udde går inte
att motivera från resandesynvinkel. Genomresande skulle få en större
restidsförlängning än vad de lokalresande skulle vinna. Det skulle krävas
mer än en fördubbling av verksamheter och målpunkter i de nya stationernas
närområden för att satsningarna ska gå att motivera. Dessa två stationer
ingår inte i den fortsatta analysen.
Krösatågstrafik Växjö-Emmaboda har studerats i flera alternativ. Först har
ett jämförelsealternativ (JA) tagits fram för målåret 2025. Det innebär
ungefär samma trafikproduktion med tåg och buss som i nuläget, men
takttrafik (fasta minuttal) införs och bussarna Lessebo-Växjö läggs mitt
emellan tågen. Resandet räknas upp med 2,8 % per år. Sammantaget blir
resandeökningen 34 %.
Följande utredningsalternativ har studerats, vilka jämförs med JA:
 UA1A: Krösatåg med 8 dubbelturer Växjö-Emmaboda
(varannantimmestrafik) utan nya stationer. Kopplas ihop med
Krösatågen till Kalmar.
 UA1B: Krösatåg med 8 dubbelturer Växjö-Emmaboda
(varannantimmestrafik) med nya stationer i Åryd och Skruv. Kopplas
ihop med Krösatågen till Kalmar.
 UA1C: Samma trafikupplägg som i UA1B, men turutbudet ökas till 12
dubbelturer (timmestrafik i högtrafik och varannantimmestrafik i övrigt).
Kopplas ihop med Krösatågen till Kalmar. Utökad busstrafik LesseboKosta. Två varianter med större och mindre reduktion av tågparallella
bussar.
 UA2: Samma trafikupplägg som UA1C Växjö-Emmaboda-Kalmar.
Trafiken Emmaboda-Karlskrona byggs ut med Krösatåg, vilket innebär
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att Öresundståg kan bli direktgående. Två varianter med större och
mindre reduktion av tågparallella bussar.
UA3: Samma trafikupplägg som UA2 men Öresundstågen snabbas upp
genom att uppehållen i Hovmantorp och Lessebo slopas. Det innebär att
den tågparallella busstrafiken får byggas ut.

Resandet och de trafikekonomiska resultaten sammanfattas av följande
tabell (avser enbart Kronobergs län):
Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj.) i
Kronoberg)

0,815

1,094

1,112

1,138

1,148

1,147

1,140

Biljettintäkter (mkr)

34,8

45,4

45,9

46,5

47,1

47,1

47,2

Kostnader för tågtrafik, samt
busstrafik i Kronobergs län
(mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

60,7

67,4

Ekonomiskt resultat (mkr)

-12,9

-4,8

-9,6

-5,9

-12,0

-13,6

-20,1

423%

11%

52%

19%

16%

11%

90%

83%

89%

80%

78%

70%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig kostnadstäckning

73%

Den största resandeökningen och bästa trafikekonomiska resultatet uppnås i
JA. Av utredningsalternativen ger UA1B det bästa beräkningsresultatet.
Resandeökningen blir dock mycket måttlig jämfört med JA. Det finns risk
för att beräkningsmodellen överskattar resandet i detta alternativ, eftersom
de nya stationsorterna får ett lågt turutbud, vilket i andra svenska
tågsatsningar visar sig vara otillräckligt för att åstadkomma attraktiva
pendlingsmöjligheter.
Det krävs stora infrastrukturinvesteringar i samtliga alternativ. I JA behövs
förutom det beslutade mötesspåret i Skruv ca 135 mkr i infrastrukturinvesteringar. Med nya stationer i Åryd och Skruv bedöms den tillkommande
kostnaden bli ca 125 mkr, d v s totalt ca 260 mkr. I UA2 och UA3 tillkommer
ytterligare investeringar på ca 80 mkr.
En aspekt som också bör beaktas är att en kraftig utbyggnad av tågtrafiken
Emmaboda – Växjö skulle öka risken för punktlighetsproblem för befintlig tågtrafik, eftersom Kust-till-kust-banan är en lång enkelspårig järnväg med begränsad kapacitet. Kapacitet och punktlighet kräver fördjupade analyser innan
eventuella beslut om utökad tågtrafik fattas.
Effekter utöver de som ingår i en traditionell trafikekonomisk kalkyl har också
beaktats i utredningen, t ex påverkan på regionens tillväxt, social hållbarhet,
folkhälsa och miljöeffekter. Störst beräkningsbart ekonomiskt värde blir det i
UA3, där den regionala tillväxttakten ökar när restiden Växjö-Kalmar förkortas.
Detta alternativ är dock det som är företagsekonomiskt dyrast att genomföra,
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men effekten av regionförstoringen blir av ett mycket större ekonomiskt värde
än det ökade företagsekonomiska underskottet.
Samtliga utredningsalternativ ger positiva värden avseende folkhälsa (ökad
fysisk aktivitet) och minskade utsläpp jämfört med JA. De beräkningsmässiga
effekterna av detta blir dock jämförelsevis små. Utredningsalternativen kan
även bedömas innebära en ökad social hållbarhet, eftersom Lessebo och Skruv
är socioekonomiskt svaga områden (högt socioekonomiskt index).
Om ytterligare åtgärder utöver JA ska prövas, utan att något av utredningsalternativen väljs, skulle det kunna vara turutbudsökningar i högtrafik Emmaboda-Växjö. Främst gäller detta enstaka turer mot Växjö på morgonen och från
Växjö på eftermiddagen. Dessa turer kan köras med Krösatåg eller Öresundståg
och ha samma uppehållsbild som dagens Öresundståg. Eftersom
dubbelkopplingar av Öresundståg då kan undvikas blir marginalkostnaden
relativt låg. Utbyggnaden kan ske successivt efterhand som behovet uppstår och
trafikekonomin tillåter. En sådan måttlig utbyggnad skulle troligen kunna göras
utan att mer infrastrukturutbyggnad än i JA behövs.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram finns ett uttalat mål om att
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region1. För att målet ska realiseras behöver kollektivtrafiken göras mer attraktiv i
viktiga pendlingsrelationer inom regionen, exempelvis mellan kommunhuvudorterna och Växjö, samt i viktiga relationer till omkringliggande regioner.
Detta innebär exempelvis att restidskvoter i starka relationer med goda
resmöjligheter idag behöver förbättras, samt att resmöjligheterna till
grannregionernas huvudorter, exempelvis Kalmar och Karlskrona, behöver
utökas.
Sedan i början av 2000-talet kör Öresundståg regionaltågstrafik mellan Växjö
och Kalmar med ett stationsuppehåll per kommun. Ett av få undantag är i Lessebo kommun där två uppehåll görs2. Sedan 2013 trafikerar även Krösatågen
järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda samt mellan Karlskrona och Emmaboda med uppehåll även på mellanstationerna3. Region Kronoberg har hittills
valt att inte satsa på Krösatåg mellan Växjö och Emmaboda. Utöver
Öresundståg och Krösatåg går omfattande busstrafik i stråket på delen VäxjöLessebo4.
Under senare tid har frågan om Krösatågstrafik mellan Växjö och Emmaboda
åter aktualiserats. Region Kronoberg har tillsammans med flera
omkringliggande län och regioner deltagit i olika utredningar kring
kollektivtrafik och tågtrafik. Under 2017 valde regionen att låta genomföra en
egen utredning kring tågtrafiken i stråket.

1.2 Syfte
Utredningen om framtidens kollektivtrafik i Östra Kronoberg kommer att
utgöra ett viktigt underlag i kommande planeringsprocesser. Utredningen ska
genomföras med en bred ansats där regionala utvecklingsfrågor ges stort
utrymme. Följande frågeställningar behandlas i utredningen:

1

Region Kronoberg, 2016, Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2015, s.34 (målområde 3)
Lessebo och Hovmantorp, där den senare orten är något större
3 Nya stationer med resandeutbyte i Smedby (2014), Trekanten (2015), Örsjö (2014), Vissefjärda (2013) och
Holmsjö (1990)
4 Viss busstrafik även Lessebo-Skruv
2
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En bakgrundsbeskrivning önskas som beskriver vilka faktorer som påverkar hur orter och samhällen utvecklas och hur en järnvägsstation med
tåguppehåll kan bidra till ortsutvecklingen. Goda exempel från andra delar
av Sverige ska ingå.
En bedömning och beskrivning av vad en ny tåglinje skulle kunna bidra med
i form av ökad samhällsnytta och regional utveckling. Eventuell ny tågtrafik kan komma att få uppehåll på både befintliga stationer och upp till
fyra platser5 som idag inte har tåguppehåll. Konsekvenserna av detta ska
beskrivas för respektive ort.
Bedömning av hur resandet med kollektivtrafiken i stråket kan
utvecklas och bedömning av potentialen till överflyttning av resor från bil
till tåg respektive från buss till tåg i resrelationerna utmed linjen.
Samhällsnyttan ska också, där det är möjligt, bedömas i ekonomiska
termer.
Utredningen ska ge förslag på lämplig trafikering och beskriva påverkan på
andra närliggande tågsystem och busslinjer. Konsekvensbedömning av om
tåglinjen ska fortsätta mot Kalmar eller Karlskrona ska också göras.
Utredningen ska belysa vilka eventuella infrastrukturbehov som en ny tåglinje medför, inklusive kostnadsuppskattning för dessa. Bland möjliga åtgärder kan exempelvis behov av nya mötesspår och perronger nämnas.
I utredningen ska alternativa utvecklingsvägar för stråket beskrivas. Detta
kan exempelvis innebära fler bussturer eller fler turer med Öresundståg. För
de alternativa utvecklingsvägarna ska effekten för regional utveckling och
ortsutveckling beskrivas kortfattat.

1.3 Rapportens upplägg
I kapitel 2 beskrivs regionens befolkningssammansättning, befolkningsutveckling, sysselsättning och arbetspendling, samt resandestatistik som är
hämtad från regionens kollektivtrafikmyndigheter och från Trafikverkets stora
resvaneundersökning i sydöstra Sverige 2012.
I kapitel 3 ges ett antal exempel på nyttoeffekter som utvecklad tågtrafik kan
föra med sig. En del av exemplen används senare för att utvärdera de alternativ
för tågtrafiken i östra Kronoberg som har studerats.
I kapitel 4 beskrivs de studerade utvecklingsalternativen för tågtrafiken i östra
Kronoberg. Beskrivningen omfattar dels föreslaget upplägg för tågtrafik, dels
hur busstrafiken kan förändras när förutsättningarna för resor med tåg
5

Skruv (586 inv), Åryd (687 inv), Brände udde (ö delen av Växjö tätort) och Bäckaslöv (v delen av Växjö tätort)
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förbättras. I kapitlet görs prognoser för resandeutvecklingen i de studerade
alternativen och utifrån detta görs en utvärdering ur ett trafikekonomiskt
perspektiv. I kapitlet bedöms dessutom förutsättningarna för nya stationer i
Brände udde och Bäckaslöv utanför Växjö.
I kapitel 5 beskrivs vilka infrastrukturbehov de föreslagna trafikuppläggen kräver. Dessutom görs en grov uppskattning av investeringskostnad för den nödvändiga infrastrukturen.
I kapitel 6 utvärderas de studerade alternativen utifrån sex parametrar – regionala effekter, resandeutveckling, fysiska förutsättningar, restidsförändringar och
trafikekonomi.
I kapitel 7 redogörs för utredningens slutsatser och rekommendationer. Dessutom ges förslag på ytterligare möjliga utvecklingsvägar utöver de som har
studerats i utredningen.
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2. Om regionen

I följande avsnitt redogörs kortfattat för befolkningen och näringslivet i stråket
och i de orter som idag har eller i framtiden kan få en station. Dessutom
beskrivs vilken järnvägens roll i orterna varit historiskt och vilken betydelse
järnvägen kan få för den fortsatta utvecklingen.

2.1 Regional utvecklingsstrategi
Kronoberg är ett relativt glest befolkat län, vilket innebär utmaningar, inte
minst när det handlar om effektiva transporter. Länet har dock en stark
stråkstruktur, vilket är en god förutsättning för att kunna binda samman orter,
städer och kommuner.
Region Kronoberg antog 2015 en ny regional utvecklingsstrategi, Gröna
Kronoberg 2025. Dokumentet ska peka ut i vilket riktning Region Kronoberg
ska arbeta för att de nå de i strategin uppsatta målen.
En prioritering i utvecklingsstrategin, som tydliggör hur Region Kronoberg ska
arbeta, är att:
Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra
nytta av varandra.
Denna prioritering har brutits ned i ett antal samhandlingspunkter, där olika
aktörer bidrar. I denna utredning är följande punkter värda att lyfta fram:





Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur,
Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför
länet,
Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.

Denna utredning utgör ett underlag för regionens trafikförsörjningsprogram,
som är en understrategi till den regionala utvecklingsstrategin.

2.2 Befolkning
Järnvägen Växjö – Emmaboda – Kalmar/Karlskrona går genom sammanlagt
sex kommuner; Växjö och Lessebo i Kronobergs län, Emmaboda, Nybro och
Kalmar i Kalmar län, samt Karlskrona i Blekinge län. I de sex kommunerna är
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sammanlagt ca 260 000 personer bosatta6, merparten i Växjö (34 %), Kalmar
(26 %) och Karlskrona kommun (25 %).
I Figur 2-1 illustreras befolkningstätheten i stråket. Av figuren framgår att järnvägen mestadels går genom glesbefolkade områden, även om enstaka små eller
medelstora orter eller mer tätbefolkade områden passeras (främst Hovmantorp,
Lessebo, Emmaboda, Rödeby, Nybro och Smedby).

Figur 2-1

Befolkningstäthet längs järnvägen. Bakgrundskarta: Esri/OpenStreetMap

Befolkningsutveckling
De sex kommunerna sammanlagda befolkning har ökat kraftigt sedan 1950talet, från knappt 200 000 invånare år 1950 till ca 260 000 invånare år 2016, se
Figur 2-2. Det är dock endast i Växjö och i viss mån Kalmar som en stor
befolkningsökning har skett, i övriga kommuner ligger befolkningsantalet idag
på ungefär samma nivå som 1950.

6

SCB, 2017, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2016
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Invånarantal mellan år 1950–2016 i de sex kommunerna. Källa: SCB, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2016

I Figur 2-3 visas befolkningsökningen per tioårsperiod sedan 1950. Växjö och
Kalmar är de enda kommunerna där befolkningen har ökat varje decennium sedan 1950-talets början. Karlskronas befolkning minskade mellan år 1950 och
1990 men har sedan 1990 ökat relativt kraftigt. Karlskrona kommun har idag
ungefär samma folkmängd som kommunen hade i början av 1950-talet. I Lessebo, Emmaboda och Nybro har befolkningen minskat under stora delar av
1900-talet och början av 2000-talet. Sedan år 2013 har dock befolkningen ökat i
samtliga sex kommuner. Den relativa befolkningsökningen är stor även i de
mindre kommunerna.
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Befolkningsförändring per kommun
Tioårsintervaller, 1950 - 2016
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Befolkningsutveckling i de kommuner som tågen passerar. Källa: SCB, Folkmängden i
Sveriges kommuner 1950-2016

2.3 Möjliga stationsorter
För närvarande finns 13 stationer Växjö – Kalmar/Karlskrona. Av dessa
återfinns tre i Region Kronoberg (Växjö, Hovmantorp och Lessebo), sju i
Kalmar län (Emmaboda, Örsjö, Nybro, Trekanten, Smedby, Kalmar och
Vissefjärda) och tre i Blekinge län (Karlskrona, Bergåsa och Holmsjö).
Järnvägen går dessutom igenom tätorterna Åryd och Skruv vilka båda skulle
kunna bli aktuella för framtida stationer. Nedan följer en kort beskrivning av
befintliga och möjliga framtida stationer mellan Växjö – Kalmar/Karlskrona.

Åryd
Åryd är en liten tätort som är lokaliserad ca 12 km sydost om Växjö. Stationen
öppnades 1874 och Åryd utvecklades som stationsort. Tåguppehållen upphörde
1976.
Åryd byggdes i huvudsak ut under 1900-talet andra hälft och utvecklades till en
sovort till Växjö. Befolkningen ökade under denna period kraftigt – från 312
invånare år 1960 till som mest 762 invånare år 1990. Sedan år 2000 har ingen
betydande befolkningsutveckling skett i orten. År 2015 var folkmängden 687
personer.
Åryd är idag främst en bostadsort men det finns även arbetstillfällen i Företagsbyn i ortens södra delar. I Växjös översiktsplan identifieras potential för utveckling av befintliga verksamhetsområden och etablering av nya verksamhetsområden i ortens norra del. Dessutom finns potential för, och i vissa fall
planeras redan för, ny bostadsbebyggelse i sjönära lägen och ny
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flerbostadsbebyggelse i centrala lägen. Om förslaget i översiktsplanen
genomförs i sin helhet förväntas ca 50 tillkommande bostäder i orten.

Figur 2-4

Översiktsplan för Åryd. I gulmarkerade områden förväntas förtätning eller större utbyggnad
av bostäder. I områden som har markerats i rosa förväntas omvandling och förtätning av
verksamhetsområden. Källa: Växjö kommun, 2013, Översiktsplan. Del: Åryd

Växjö kommun har som ambition att utveckla Åryd till en pendlarort som utgör
ett attraktivt alternativ för de som arbetar i Växjö. För att realisera denna ambition ska kommunen bevaka möjligheten för ett tågstopp på orten och lämpliga
lägen för en framtida station har redan identifierats7.
Åryd har idag direktbussförbindelse till Växjö, med 10 dubbelturer per dag.

Hovmantorp
Hovmantorp ligger i Lessebo kommun, längs sjön Rottnens norra strand 23 km
sydost om Växjö. År 2015 bodde 3 089 personer8 i orten, vilket motsvarar 36 %
av hela Lessebos kommunbefolkning. Mellan 1960 och 1995 fördubblades ortens invånarantal, sedan dess har dock ingen större befolkningstillväxt skett.
Ortens bostadsbestånd utgörs främst av småhusbebyggelse även om enstaka
flerbostadshus finns i närheten av järnvägsstationen. I ortens östra del, längs
riksväg 25, finns ett verksamhetsområde som totalt upptar ca 10 % av tätortens
yta.

7
8

Växjö, 2013, Fördjupad översiktsplan – del Åryd
Källa: SCB
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Antalet arbetstillfällen i Hovmantorp är relativt litet, knappt 500 personer hade
sin arbetsplats i orten under 20149. Lessebo kommun har en ambition att skapa
goda förutsättningar för att både bo och verka i Hovmantorp10 även om ortens
största potential ligger i närheten till Växjö och de därmed goda
förutsättningarna att pendla dit. Av de invånare i Hovmantorp som
förvärvsarbetar är det idag bara kring 20 % som har sin arbetsplats i
hemorten11. Merparten av invånarna i Hovmantorp arbetspendlar idag till
Växjö.
Hovmantorps station öppnade 1874. Persontrafiken lades ner 1984, men 1994
återöppnades stationen. Hovmantorp har idag 34 tågavgångar per vardag12,
vilket innebär cirka timmestrafik i båda riktningarna. Stationen är lokaliserad
centralt i orten. Inom 1 000 meter från stationen bor ungefär hälften av ortens
befolkning13.
Busstrafiken till Växjö och Lessebo går också med ca timmestrafik. Ibland går
bussarna på samma gång som tågen och ibland är turerna spridda i tiden.

Lessebo
Lessebo är centralort i Lessebo kommun och ligger ca 9 km öster om Hovmantorp och ca 31 km sydost om centrala Växjö. År 2015 var 2 85714 personer bosatta i orten, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela kommunens befolkning. Orten har haft viss befolkningstillväxt sedan 2005, men sammantaget har
folkmängden inte ökat väsentligt sedan 1970-talet.
Ortens bostadsbestånd består av både en- och flerbostadshus. Samlade
verksamhetsområden finns i ortens södra del, men mindre verksamhetsområden
finns utspritt över hela tätortsytan och i centrum där service och viss handel
finns. Totalt utgörs ungefär 20 % av ortens yta av verksamhetsområden.
Lessebo har en lång historia av industriverksamhet. Under 1600-talet
etablerades ett järnbruk i orten och under 1700- och 1800-talet utökades
verksamheten med ett pappersbruk, Lessebo bruk, vilket finns kvar än idag. I
förhållande till ortsstorleken är antalet arbetsplatser i Lessebo relativt stort, lite
fler än 1 00015, och orten har ett positivt pendlingsnetto. Lessebo kommun
marknadsför sig dock i första hand som en pendlingskommun med goda
kollektivtrafikkopplingar till regionens större städer.
9

Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
10 Lessebo kommun, Översiktsplan
11 Region Kronoberg, 2013, Underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram
12 26 Öresundståg och 8 SJ-tåg. Avser summa enkelturer i båda riktningarna per vardag.
13 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
14 Källa: SCB
15 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
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Lessebo station öppnades redan 1874. Stationen är lokaliserad i ortens västra
kant, ca 750 meters gångväg från centrum. Trots det relativt perifera läget bor
majoriteten av ortens befolkning inom 1 000 meter från stationen. Öresundståg
och SJ-tåg gör uppehåll i Lessebo, totalt har orten idag 34 tågavångar per vardag16, d v s cirka timmestrafik i båda riktningarna.
Busstrafiken mot Växjö går också med ca timmestrafik. Ibland går bussarna på
samma gång som tågen och ibland är turerna spridda i tiden.

Skruv
Skruv ligger i Lessebo kommun, ca 10 km sydost om centrala Lessebo.
Stationen öppnades vid banan tillkomst 1874 och nedlades 1984.
2015 hade Skruv 586 invånare, vilket gör orten till Lessebo kommuns minsta.
Skruv var som störst 1970 med 767 invånare. Mellan år 1970 och 2010
minskade ortens folkmängd kontinuerligt, men sedan 2010 har befolkningen
ökat igen.
Ortens bebyggelse är koncentrerad på en relativt liten yta. Söder om järnvägen
består bebyggelsen mest av småhus med enstaka flerbostadshus. Norr om järnvägen finns mindre verksamhetsområden där bland annat Skrufs glasbruk
ligger. Totalt består ca 20 % av ortens yta av verksamhetsområden. I orten finns
knappt 200 arbetsplatser.17 Det är dock endast 35 % av de som är bosatta i
Skruv som arbetar i orten. Sammantaget har Skruv ett negativt pendlingsnetto.
Pendling sker i huvudsak mot Emmaboda, Lessebo och Växjö.
Järnvägen mellan Växjö och Emmaboda går rakt igenom Skruv, men orten har
idag ingen station med plattform eller mötesspår. 2018 kommer ett mötesspår
att byggas. I Lessebo kommuns översiktsplan pekas en framtida tågstation ut
som mycket betydelsefullt för ortens utveckling och invånarna har genom en
enkätundersökning uttryckt en önskan om en framtida tågstation i orten18.
Skruv har idag resmöjligheter med buss till Växjö, vilket innebär 1 byte och 7
dagliga förbindelser i varje riktning. Österut, mot Emmaboda, finns däremot
inga kollektiva resmöjligheter idag.

Emmaboda
Emmaboda, som är centralort i Emmaboda kommun, ligger mittemellan Växjö,
Karlskrona och Kalmar, 57 km från alla tre städerna. Bebyggelse kring Emmaboda har funnits sedan åtminstone början av 1400-talet, men orten har främst
utvecklats tack vare järnvägen – Emmaboda har varit knutpunkt för järnvägs-

16

26 Öresundståg och 8 SJ-tåg. Avser summa enkelturer i båda riktningarna per vardag.
SCB, Förvärvsarbetande per tätort 2010
18 Lessebo kommun, 2017, Översiktsplan för Lessebo kommun
17
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trafiken i sydöstra Småland och Blekinge sedan 1874. Direkt intill Emmaboda
ligger Lindås som idag är en del av Emmaboda tätort.
Emmaboda var som folkrikast i mitten av 1970-talet då närmare 5 700 invånare
var bosatta i tätorten. Sedan dess har folkmängden minskat betydligt till dagens
ca 4 800. Kommunens invånarantal är idag ca 9 300. Kommunen hade samma
vikande befolkningsutveckling som tätorten fram till 2010. Därefter har dock
kommunens befolkning ökat trots att centralortens befolkning inte har
förändrats nämnvärt.
Emmaboda har en relativt utspridd bebyggelse på båda sidor om järnvägen och
riksväg 28. Kring järnvägsstationen i centrum är bebyggelsen tät, med verksamheter (både handel och service) och flerbostadshus. I övrigt utgörs ortens
bostadsbebyggelse mestadels av småhus. Större verksamhetsområden finns söder och väster om järnvägen i centrala Emmaboda samt mellan Emmaboda och
Lindås. Uppemot 25 % av Emmabodas totala yta utgörs av
verksamhetsområden.
Näringslivet i Emmaboda har idag tre huvudsakliga inriktningar: glasindustri,
träindustri och tillverkningsindustri19. Ortens största privata arbetsgivare är Xylem som har tillverkning inom vatten- och pumpteknik i verksamhetsområdet
mellan Emmaboda och Lindås. Antalet arbetstillfällen i Emmaboda är relativt
stort, totalt har ca 3 100 personer sin arbetsplats i centralorten och ca 4 500 i
kommunen. Arbetspendlingen till och från Emmaboda är betydande, 24 % av
de som är bosatta i kommunen arbetspendlar till en annan kommun medan 31
% av de som arbetar i kommunen är bosatta i en annan kommun20. Under de
senaste 15 åren har antalet arbetstillfällen i Emmaboda kommun minskat något.
Samtidigt har såväl utpendlingen som inpendlingen ökat kraftigt. Den
viktigaste pendlingsrelationen är idag Nybro (634 pendlare per dag) följt av
Kalmar (450 pendlare per dag)21. Antalet pendlare Emmaboda–Växjö och
Emmaboda–Lessebo är ungefär lika stort, kring vardera 200 personer per dag.
Emmaboda station är lokaliserad i tätortens östra del, centralt i förhållande till
ursprungliga Emmaboda tätort men i utkanten av tätortsområdet EmmabodaLindås. Inom 1 000 meter från stationen bor 2 623 invånare22, vilket motsvarar
lite mer än hälften av ortens invånare. Emmaboda station trafikeras av
Öresundståg, SJ-tåg och Krösatåg. Totalt angörs stationen av 82 tåg per vardag.

Örsjö
Örsjö är en liten tätort i Nybro kommun, nära gränsen mot Emmaboda.
Avståndet till centrala Emmaboda är ca 15 km och till centrala Nybro ca 10 km.
19

Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
20 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatisk (RAMS), förvärvsarbetande pendlare 16+ år
21 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
22 ibid
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År 2015 hade tätorten 362 invånare. Tätorten var som störst kring år 1980 då
invånarantalet var 415, sedan dess har dock befolkningsutvecklingen varit
kontinuerligt negativ.
Örsjös bebyggelse består mestadels av småhus. Enstaka verksamheter finns i
ortens norra del (mot riksväg 25) och kring järnvägsstationen i ortens södra del.
Dagbefolkningen (antal arbetstillfällen) i Örsjö är liten, endast 81 personer år
201423.
Örsjö var en av de ursprungliga stationsorterna när järnvägen Växjö – Kalmar
öppnades 1874, men stationen nedlades redan 1968. Först 2014, när mötesspår
anlades i ortens sydöstra del, öppnades stationen på nytt. Örsjö är jämte
Holmsjö den minsta orten i sydöstra Sverige som har tåguppehåll. Stationen har
idag 16 avgångar24 per vardag.

Nybro
Nybro ligger ca 30 km öster om Kalmar. Orten utvecklades under 1800-talets
första hälft. Nybro blev köping 1865 och stad 1932. Järnvägsstationen
öppnades 1874 och blev en järnvägsknut då det även byggdes en bana till
Åseda och Nässjö.
I kommunen är idag ca 20 000 personer bosatta, invånarantalet i centralorten
var 2015 13 03925. Kommunen genomgick viss befolkningsökning under 1960och början av 1970-talet men har sedan dess haft en negativ
befolkningsutveckling. Idag är invånarantalet i kommunen ungefär detsamma
som år 1950, medan centralortens befolkning har varit ungefär lika stor sedan
1970-talets början.
Nybro är en relativt tätbebyggd tätort. Stadskärnan består av tät flerbostadsbebyggelse och har flera bilfria centrumstråk med både handel och service.
Utanför stadskärnan består merparten av bostadsbebyggelsen av småhus med
enstaka flerfamiljshus. Mer storskaliga flerbostadsområden finns i tätortens
norra delar. Stora verksamhetsområden finns både öster och väster om
stadskärnan och utmed järnvägen och riksväg 31 i Nybros östra del. Ytterligare
verksamhetsområden planeras längs riksväg 25 i östra Nybro26.
Nybro utgör idag ett centrum för Glasriket. I övrigt karaktäriseras näringslivet
av ett stort antal småföretag även om en del större företag inom bland annat
design-, trä- och pappersindustri har verksamhet i orten27. Därtill är
Linnéuniversitetets fakultet för konst och humaniora lokaliserad i Pukeberg, ca
23

ibid
8 avgångar per riktning
25 SCB
26 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
27 ibid
24
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2 km söder om Nybro station. Antalet arbetstillfällen i Nybro tätort var 5 950 år
201428. Antalet sysselsatta i kommunen var 7 55429 år 2015, vilket innebär mer
än 1 000 arbetsplatser färre än år 2005. Av de som arbetade i Nybro kommun år
2015 var 25 % bosatta i en annan kommun medan 36 % av de som var bosatta i
Nybro och förvärvsarbetade hade sin arbetsplats i en annan kommun. Antalet
inpendlare har inte förändrats väsentligt sedan 2005 medan antalet utpendlare
ökat kraftigt. Pendling till och från Nybro kommun sker i huvudsak mot
Kalmar och Emmaboda.
Nybro station är lokaliserad direkt söder om stadskärnan. 4 800 personer bor
inom 1 000 meter från stationen30. Detta motsvarar 37 % av tätortens
befolkning. Flera större verksamhetsområden är lokaliserade inom gångavstånd
från stationen. Nybro station har idag 50 avgångar per vardag.

Trekanten
Trekanten ligger i Kalmar kommun, mittemellan Kalmar och Nybro (ca 15 km
från båda orterna). Trekanten växte fram som ett stationssamhälle från järnvägens öppnande år 1874 och orten har kontinuerligt växt sedan dess. Stationen
nedlades 1968, men återöppnades 2015. De senaste åren har invånarantalet ökat
kraftigt och idag är 1 600 personer bosatta i orten.
Ortens bebyggelse består i huvudsak av villakvarter längs två större
genomfartsgator (Nya vägen och Gamla vägen). Antalet verksamheter är litet
och dagbefolkningen, som 2015 uppgick till 339 personer, är främst
verksamma inom offentlig sektor (utbildning) och byggbranschen31. Trekanten
är främst en bostadsort med en stor andel barnfamiljer och arbetspendlingen
mot närliggande arbetsmarknader (främst Kalmar men även Nybro) är
betydande.
Järnvägsstationen är lokaliserad i ortens norra del och inom 1 000 meter är
1 200 personer bosatta, alltså tre fjärdedelar av hela ortsbefolkningen. Stationen
har 16 avgångar per vardag.

Smedby
Smedby är ligger i Kalmar kommun, direkt väster om Kalmar tätort och ca 8
km från Kalmars stadskärna. Smedby hade liten befolkning fram till mitten av
1970-talet då orten byggdes ut kraftigt med i första hand villabebyggelse. Från
1975 till 1990 ökade ortens befolkning från ca 1 300 invånare till ca 3 700
invånare. Under 1990- och början av 2000-talet hade Smedby en negativ

28

ibid
SCB
30 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
31 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
29
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befolkningsutveckling men sedan 2010 har befolkningen ökat på nytt och idag
är antalet invånare i orten ca 3 600.
Bebyggelsen i Smedby utgörs nästan uteslutande av småhus och mer än 80 %
av tätortsytan består av bostäder. Enstaka verksamhetsområden finns i ortens
östra del och skolor och service finns i ortens nordvästra delar. År 2014 fanns
knappt 900 arbetsplatser i Smedby (inklusive omlandet). Precis som i
Trekanten sker en betydande arbetspendling mot Kalmar.
Smedby järnvägsstation stängdes för persontrafik år 1968 men öppnades på
nytt år 2014. Den nya stationen lokaliserades 700 meter väster om det gamla
läget, vilket gett en bättre placering i förhållande till den nuvarande
bebyggelsens tyngdpunkt. Idag har Smedby station 16 avgångar per dygn.

Vissefjärda
Tätorten Vissefjärda ligger i Emmaboda kommun, ca 11 km söder om Emmaboda tätort och 4 km norr om gränsen mot Blekinge.
Stationen i Vissefjärda öppnades 1874 och lades ner 1984. Den återöppnades
2013.
År 2015 var 658 personer bosatta i Vissefjärda. Vissefjärda var som störst i
mitten av 1970-talet då uppemot 800 personer var bosatta i orten. Sedan dess
har invånarantalet kontinuerligt minskat.
Vissefjärdas bebyggelse består främst av bostadsbebyggelse, nästan uteslutande
enbostadshus. År 2014 fanns 164 arbetsplatser på orten vilket innebär att
majoriteten av ortens invånare har sin arbetsplats i Vissefjärdas omland eller
arbetspendlar till någon av de närliggande tätorterna. Restiden till Växjö, Kalmar, Karlskrona och alla mellanliggande stationsorter är max 50 minuter.
Vissefjärda station ligger i tätortens norra del, perifert i förhållande till ortens
bebyggelse. Men eftersom orten till ytan är liten är samtliga ortsinvånare
bosatta i stationsnära läge. Under en vardag gör 32 persontåg uppehåll i
Vissefjärda.

Holmsjö
Holmsjö är en liten tätort i norra Blekinge, ca 30 km norr om Karlskrona och
23 km söder om Emmaboda. År 2017 hade Holmsjö 370 invånare vilket är det
högsta invånarantalet sedan 1990-talets början, men betydligt färre än under
1970- och 1980-talet då som mest 457 personer var bosatta i orten.
Holmsjös bebyggelse består nästan uteslutande av småhus som är utspridda
över ett förhållandevis stort geografiskt område kring riksväg 28 och sjön
Sillhövden. Orten fungerar i viss mån som serviceort för omlandet och har ett
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relativt bra serviceutbud, exempelvis mataffär, systembolag och en grundskola.
I Karlskronas översiktsplan uttrycks potential för att utveckla ytterligare
verksamheter i Holmsjö. Dessutom noteras potential för ny sjönära
bostadsbebyggelse i ortens norra delar.
Stationen öppnades 1974, men var nerlagd mellan åren 1971 och 1990.
Holmsjö är jämte Örsjö den minsta orten med tåguppehåll i sydöstra Sverige.
Holmsjö station ligger direkt norr om sjön Sillhövden, centralt i förhållande till
tätortens bebyggelse, men eftersom orten är utspridd över ett stort område har
en stor del av invånarna relativt långt gångavstånd till stationen. Under en
vardag gör 32 persontåg uppehåll vid Holmsjö station.

Bergåsa
Bergåsa station ligger inom Karlskrona tätort, lite mer än 2 km norr om stadskärnan. Flera stora målpunkter återfinns i anslutning till stationen, exempelvis
ligger Blekingesjukhuset direkt öster om stationen och Blekinge tekniska högskola ligger på gångavstånd (ca 500 meter) väster om stationen. Norr och söder
om stationen består bebyggelsen mest av bostäder, villor i norr och flerbostadshus i söder. Bergåsa ligger centralare i förhållande till befolkningstyngdpunkten i Karlskrona tätort än centralstationen. Under en vardag gör 32
persontåg på Emmabodabanan uppehåll vid Bergåsa station.

2.4 Sysselsättning och arbetspendling
I regionen finns tre stora arbetsmarknader – Växjö, Kalmar och Karlskrona –
som tillsammans står för 88 % av regionens arbetstillfällen. I de tre residensstäderna är antalet arbetsplatser större än antalet förvärvsarbetande som är bosatta i kommunerna. Samtliga tre residensstäder har alltså en betydande inpendling, vilket illustreras i Figur 2-5. Dessa tre städer har de senaste decennierna
fått en alltmer dominerande roll för sysselsättningen i sydöstra Sverige.
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Sysselsatta per kommun och var dessa är
bosatta
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Figur 2-5
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Bor i annan kommun

Antal personer som arbetar i de sex kommunerna och hur många av dessa som är bosatta i
samma kommun eller annan kommun än arbetsplatsen. Källa: SCB

Sammantaget är Växjö den största arbetsmarknaden i regionen. Antalet arbetstillfällen i kommunen är ca 46 000, mer än 10 000 fler än i Kalmar (ca 34 000)
och Karlskrona (ca 31 000). Växjö är också den kommun som har störst
inpendling – mer än 10 000 personer som arbetar i Växjö är bosatta i en annan
kommun. Detta motsvarar 22 % av alla som arbetar i Växjö. I relation till
antalet arbetsplatser är dock inpendlingen större i Kalmar (25 %) och betydligt
större i de mindre orterna, exempelvis Emmaboda (31 %) och Lessebo (30 %).
Av de som arbetar i Karlskrona är endast 17 % bosatta i en annan kommun.
I Figur 2-6 visas hur stor del av de som är förvärvsarbetande och bosatta i
respektive kommun som arbetspendlar till en annan kommun. Värt att notera är
att antalet utpendlare från Kalmar kommun är nästan lika stort som antalet
utpendlare från Växjö, trots att Växjös befolkning är betydligt större än
Kalmars. Även Nybro, som befolkningsmässigt är betydligt mindre än de tre
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residensstäderna, har en betydande utpendling – endast 1 000 personer färre än
Karlskrona.

Bosatta per kommun och var dessa
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hemkommunen eller pendlar till en annan kommun

I relation till antalet personer som förvärvsarbetar är utpendlingen störst i Lessebo. Nästan hälften av de personer i Lessebo som förvärvsarbetar har sin
arbetsplats i en annan kommun, vilket främst kan förklaras av närheten till
Växjö. I övrigt är det endast Nybro kommun som har en större andel utpendlare
än inpendlare. Summeras antalet in- och utpendlare är det tydligt att Växjö och
Kalmar är de största start- eller målpunkterna för arbetspendlingen i regionen. I
Tabell 2-1 visas en summering av antalet in- och utpendlare i respektive
kommun.
Tabell 2-1 Antal in- och utpendlare till respektive kommun. Uppgifter från 2015. Källa: SCB
Kommun
Växjö

Antal inpendlare

Antal utpendlare

Totalt antal pendlare

10 128

6 809

16 937

Kalmar

8 594

6 454

15 048

Karlskrona

5 194

4 163

9 357
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Nybro
Lessebo
Emmaboda

1 852

3 196

5 048

798

1 678

2 476

1 388

991

2 379

I Tabell 2-2 redovisas arbetspendling till, från och inom stationsorterna i
Kronobergs län. Av tabellen framgår att endast Växjö har ett positivt
pendlingsnetto.
Tabell 2-2 Antal personer som bor och arbetar inom stationsorterna i Kronobergs län, samt antal personer som arbetspendlar in till och ut från dessa orter. Uppgifter om pendlingsmönstret i
Skruv saknas. Källa: SCB
Ort

Bor och arbetar i orten

Utpendlare

Inpendlare

23 311

7 963

14 269

Växjö
Åryd

28

327

53

Hovmantorp

310

1 113

177

Lessebo

438

599

593

I Tabell 2-3 redovisas från/till vilka tätorter arbetspendlingen som berör tätorterna längs järnvägen i Kronobergs län sker. De största pendlingsrelationerna är
Växjö – Hovmantorp (658 personer), Växjö – Kalmar (339 personer) och Hovmantorp – Lessebo (141 personer). Värt att notera är att mindre än 10 % av
arbetspendlingen till/från Växjö är kopplad till någon av de andra tätorterna
längs järnvägen. I de närliggande orterna Åryd och Hovmantorp är andelen av
pendlingen som sker inom stråket betydligt större (71 % respektive 66 %).
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364
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-
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0
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-
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3
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6

0

-
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0

0
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-
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0
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4

853
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0

26

0

1
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1

0

-

1

400

25

0

2

0

1

1

0

0

-

0

102

Totalt

108

Karlskrona

Bergåsa

-

Holmsjö

6

Vissefjärda

658

Kalmar

Hovmantorp

Smedby

-

Trekanten

261

Nybro

-

Åryd

Örsjö

Växjö

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-3 Från vilka orter i stråket in- och utpendlingen till/från Kronobergsorterna sker. Uppgifter om
pendling mellan tätorter i Blekinge och Kalmar län saknas. Källa: SCB

2.5 Förutsättningar för att resa idag
I följande avsnitt redogörs kortfattat dagens restider med bil och kollektivtrafik
mellan de befintliga och möjliga stationsorterna. Dessutom bedöms kollektivtrafikens attraktivitet i förhållande till bilen idag.
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Kollektivtrafik
I Tabell 2-4 redovisas dagens restider mellan alla tätorter i stråket med den
snabbaste kollektivtrafikförbindelsen i rusningstid. Av tabellen framgår att
restiden i en stor del av relationerna är max 60 minuter (58 %). I nästan hälften
av resrelationerna (45 %) är restiden kortare än 45 minuter. Observera att den
redovisade restiden endast beaktar åktiden i tåget/bussen samt eventuell
bytestid. Om den verkliga restiden från dörr till dörr beaktas, alltså inklusive
gångtid och väntetid vid hållplats/station, är det betydligt färre relationer som
hamnar inom attraktivt pendlingsavstånd.

Växjö

-

Åryd

22

-

Hovmantorp

16

52

-

Lessebo

22

40

6

-

Skruv

57

62

40

17

-

Emmaboda

34

77

19

13

42

-

Örsjö

88

140

72

66

87

12

-

Nybro

50

95

37

31

60

13

7

-
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94

132

78

72

97

27

15

8

Smedby

98

127

81

75

92

33

20

14

5

-

Kalmar

64

111

53

47

76

29

28

16

13

20

-

Vissefjärda

48

92

32

26

57

8

39

27

56

62

43

-

Holmsjö

56
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40

34

66

16

48

35

79

82

51

9

-

Bergåsa

79

125

63

57

90

39

72

59

103 106

74

33

24

-

Karlskrona

82
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71

65

94

43

76

63

107 110

77

37

28

4
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Smedby

Trekanten

Nybro

Örsjö

Emmaboda

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-4 Kollektivtrafikrestider idag mellan järnvägsstationen/den mest centrala busshållplatsen i alla
orter i stråket. Restid för den snabbaste turen mellan kl. 06–08. Restider upp till 45 minuter
är grönmarkerade och 46–60 minuter gulmarkerade. Med restid avses här endast ombordtiden på kollektivtrafikfordonen samt bytestid. Källa: Resrobot

-

-

I Tabell 2-5 redovisas restiden med kollektivtrafik till de viktigaste arbetsmarknaderna i regionen om gångrestid och väntetid vid hållplats beaktas. Av
tabellen framgår att det endast är i ett fåtal resrelationer där restiden dörr till
dörr är mindre än en timme.
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Karlskrona

69

109 89 139 105 145 149 124 98 106 135 137
96

59

53

Kalmar

Örsjö

Kalmar

131 172 109 108 128 77

Karlskrona

149 190 127 126 128 98 139 118 153 141 127 87

39

-

Bergåsa

56

Holmsjö

Skruv

Vissefjärda

Lessebo

58

Smedby

Hovmantorp

Trekanten

Åryd

-

Nybro

Växjö
Växjö

Emmaboda

Tabell 2-5 Kollektivtrafikrestiden till de största arbetsmarknaderna i regionen, inklusive gångrestid32
och väntetid (halva turtätheten). Restider upp till 45 minuter är grönmarkarade och 46–60
minuter gulmarkerade.

94 101 111 116
72

17

-

Bil
I Tabell 2-6 redovisas bilrestider mellan tätorterna utmed järnvägen. I majoriteten av resrelationerna (51 %) är bilrestiden längre än kollektivtrafikrestiden.
Samtidigt är det en större andel av relationerna som har kortare restid än 60 minuter (74 %) och 45 minuter (53 %) än när kollektivtrafiken används.

Växjö

-

Åryd

15

-

Hovmantorp

22

15

-

Lessebo

29

23

10

-

Skruv

39

32

20

13

-

Emmaboda

51

44

31

24

18

-

Örsjö

53

46

33

26

24

16

-

Nybro

62

56

43

36

34

27

14

-

Trekanten

68

62

49

41

40

33

20

14

-

Smedby

73

66

54

46

44

38

25

19

8

-

Kalmar

83

76

63

56

54

47

34

28

16

12

-

Vissefjärda

59

52

38

31

25

12

24

34

41

41

48

-

Holmsjö

65

59

46

38

33

20

32

41

48

49

57

12

-

Bergåsa

86

85

71

64

59

46

58

67

67

65

72

38

27

-

Karlskrona

89

88

74

67

62

49

61

70

70

68

75

41

29

9

32

15 minuter vid resor till/från Växjö, Lessebo, Karlskrona och Kalmar. 10 minuter vid resor till/från
Hovmantorp, Emmaboda och Nybro. 5 minuter vid resor till/från Åryd, Skruv, Örsjö, Trekanten, Smedby,
Vissefjärda och Holmsjö

Karlskrona

Bergåsa

Holmsjö

Vissefjärda

Kalmar

Smedby

Trekanten

Nybro

Örsjö

Emmaboda

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-6 Bilrestid mellan järnvägsstationen/den mest centrala busshållplatsen i alla orten i stråket.
Källa: GoogleMaps reseplanerare

-
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Smedby

Karlskrona

Trekanten

37

44

54

66

68

77

83

88 103

74

80

101 109

Kalmar

103

91

78

71

69

62

49

43

31

27

-

63

72

87

95

Karlskrona

109 103

89

82

77

64

76

85

85

83

95

56

44

24

-

Bergåsa

Skruv

Holmsjö

Nybro

Vissefjärda

Örsjö

30

Kalmar

Åryd

-

Växjö

Hovmantorp
Lessebo

Växjö

Emmaboda

Tabell 2-7 Bilrestiderna till de största arbetsmarknaderna i regionen, inklusive parkeringstid (5 minuter i
alla relationer) och gångrestid (15 minuter mellan Växjö/Kalmar/Karlskrona och 10 minuter i
övriga relationer).

Restidskvot
I Tabell 2-8 visas redovisas dagens restidskvoter inklusive gångrestid, parkeringstid (bil) och väntetid (kollektivtrafik). Av tabellen framgår att restidskvoterna i en stor del av relationerna är låg (<1,5). Det ska dock poängteras att avstånden i regionen är relativt stora vilket innebär att 10 – 50 % längre kollektivtrafikrestid medför en stor restidsuppoffring. Undantaget Karlskrona – Bergåsa
finns ingen resrelation där kollektivtrafiken utgör ett snabbare alternativ än
bilen om hela resan beaktas.

Holmsjö

Bergåsa

1,3

2,0 1,4 1,7 1,7 1,2

1,3

1,3

1,3 1,3

1,9

1,2

2,0 1,4 1,7 1,4

1,5

1,4

1,3 1,3

Karlskrona

1,4

1,8

1,4

1,5

1,7

1,5

1,8 1,4 1,8 1,7 1,3

1,6

1,6

0,7

-

Karlskrona

Vissefjärda

2,0

1,5

Kalmar

Örsjö

1,6

1,4

Smedby

Emmaboda

1,5

1,9

Trekanten

Skruv

1,9

1,3

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Kalmar

Växjö

Åryd

Tabell 2-8 Restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, inklusive gångrestid, parkeringstid (bil) och väntetid (kollektivtrafik)

-

2.6 Resvanor idag
I följande avsnitt görs en kort sammanfattning av regioninvånarnas resor. Uppgifterna är, om inte annat anges, baserade på Trafikverkets stora
resvaneundersökning i sydöstra Sverige som genomfördes 2012.

Antal resor
Under en genomsnittlig veckodag genomför 80 % av befolkningen i Småland
och Blekinge minst en resa/förflyttning.33 I genomsnitt görs 2,3 förflyttningar
per person och dag vilket motsvarar ca 1,8 miljoner förflyttningar per dag i hela

33

Trafikverket, 2012, Resvanor i Sydöstra Sverige. Sydöstra Sverige avser Jönköpings län, Kalmar län,
Kronobergs län och Blekinge län
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regionen. Sammanlagt reser regionens invånare ca 33 miljoner km per dag,
varav ca 25 miljoner sker med bil som färdsätt.
Ungefär hälften av alla resor görs helt inom samma tätort och av dessa sker ungefär hälften inom någon av de fyra residensstäderna (Växjö, Kalmar,
Karlskrona eller Jönköping). Även vid resor mellan tätorter utgör
residensstäderna start- eller målpunkt vid merparten av resorna. Antalet resor
över länsgränser är relativt litet i Region Kronoberg, Region Kalmar och
Region Blekinge.

Resor till och från orter längs järnvägen
I Figur 2-7 har resorna mellan 31 orter34 som ligger längs med eller i närheten
av järnvägen fördelats ut på regionens vägnät. I figuren framträder ett relativt
stort resande längs stråket mellan Alvesta till Kalmar, men merparten av
resorna går endast längs delar av stråket.

Figur 2-7

Antal resor per vardagsdygn mellan orter som ligger utmed eller i närheten av järnvägarna i
sydöstra Sverige. Källa: RVU Sydöstra Sverige 2012. Bakgrundskarta: OpenStreetMap

Under en vardag görs ca 138 000 resor mellan de studerade orterna. Av dessa
inleds eller avslutas ca 110 000 (80 %) i Växjö, Kalmar eller Karlskrona. Bland
34

Alvesta tätort och omland, Moheda, Vislanda, Emmaboda tätort och omland, Kalmar tätort och omland,
Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Karlskrona tätort och omland, Lessebo tätort och omland,
Hovmantorp, Ljungby tätort och omland, Lagan, Mörbylånga tätort och omland, Färjestaden, Nybro tätort och
omland, Tingsryd tätort och omland, Torsås tätort och omland, Braås, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Gemla,
Växjö tätort och omland, Åseda, Lenhovda
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övriga start- och målpunkter noteras relativt många resor till eller från Alvesta
och Nybro (ca 17 000 respektive ca 13 000 resor). Även Emmaboda utgör starteller målpunkt för ett betydande antal resor mellan tätorter per dag (8 000 resor
per dygn).
I tabellen nedan redovisas antal resor mellan stationsorter i stråket. Utöver i resrelationen Växjö – Kalmar sker relativt få resor över länsgränser. Resrelationer
med ett stort antal resor noteras främst residensstäderna och närliggande medelstora orter, exempelvis Växjö – Alvesta (10 900 resor per dygn), Växjö – Hovmantorp (2 800), Kalmar – Nybro (7 400) och Kalmar – Smedby (3 000). Dessutom är resandet Kalmar – Växjö relativt stort (4 200 resor per dygn).

Alvesta

Karlskrona

Kalmar

Smedby

Nybro

Emmaboda

Lessebo

Hovmantorp

Växjö

Alvesta

Tabell 2-9 Antal resor (i tusental) mellan tätorter (inkl. omland) per vardagsdygn. Färgmarkeringen indikerar hur stor resrelationen är i förhållande till övriga resrelationer. Källa: RVU Sydöstra
Sverige

x

Växjö

10,9

x

Hovmantorp

0,0

2,8

x

Lessebo

0,0

1,7

1,0

x

Emmaboda

0,0

0,5

0,3

0,7

x

Nybro

0,0

0,4

0,0

0,3

1,9

x

Smedby

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

x

Kalmar

0,0

4,2

0,2

0,1

2,3

7,4

3,0

x

Karlskrona

0,2

1,3

0,1

0,2

0,9

0,3

0,0

1,9

x

Att resandet mellan orter till stor del berör Växjö, Kalmar eller Karlskrona blir
tydligt när resor till eller från dessa orter exkluderas från den tidigare
redovisade flödeskartan. I Figur 2-8 har antalet resor per dygn mellan
återstående 28 orter fördelats ut på regionens vägnät. Det återstående resandet
är generellt litet, endast i enstaka resrelationer där två medelstora orter ligger på
kort avstånd från varandra, exempelvis Hovmantorp – Lessebo och Emmaboda
– Nybro, görs totalt fler än ett par hundra resor per dygn.
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Figur 2-8

Antal resor per dygn mellan orter utmed längs eller i närheten av järnvägarna mellan Växjö
– Kalmar och Växjö – Karlskrona. I kartbilden är resor till eller från Växjö, Kalmar och
Karlskrona borträknade. Källa: RVU Sydöstra Sverige 2012. Bakgrundskarta:
OpenStreetMap

Färdmedelsval
Bil är med stor marginal det vanligast använda färdsättet vid resor inom
regionen. Under en genomsnittlig vardag används bil vid nästan 70 % av
resorna. Kollektivtrafik används vid ca 6 % av vardagsresorna vilket innebär en
mycket liten andel av de motoriserade resorna, endast ca 8 %. Tåg används vid
mindre än 20 % av alla kollektivtrafikresor och endast vid ca 1 % av alla resor
som görs under en vardag.
Sammantaget används kollektivtrafiken alltså i relativt liten utsträckning i regionen. Invånarna i åldern 16–24 år utgör dock ett undantag, bland dessa görs
kring 20 % av resorna med buss eller tåg. Även i denna åldersgrupp har dock
tåget en liten marknadsandel, ca 5 % av de motoriserade resorna och ca 15 %
av kollektivtrafikresorna.
I tabellen nedan visas hur stor andel av resorna som sker med bil, buss eller tåg
i de kommuner som återfinns längs de studerade stråken. Av tabellen framgår
att bilresandet är stort i samtliga orter och att kollektivtrafiken endast har en
betydande marknadsandel i Lessebo. Andelen av resorna som sker med tåg som
färdsätt är liten i alla kommuner. Tågets färdmedelsandel är störst i Emmaboda
och Lessebo, vilka är de två orter i regionen som har längst avstånd till närmsta
regionala centrum (residensstad).
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Tabell 2-10 Andelen bil-, buss- och tågresor i kommuner längs stråket. Källa: Trafikverket, 2012, Resvaneundersökning i Sydöstra Sverige
Ort

Andel bilresor

Andel bussresor

Antal tågresor

Alvesta

72 %

6%

2%

Växjö

61 %

5%

1%

Lessebo

59 %

11 %

3%

Emmaboda

75 %

1%

3%

Nybro

69 %

3%

2%

Kalmar

59 %

5%

1%

Karlskrona

67 %

7%

1%

Att kollektivtrafiken i stor utsträckning används av regionens yngre invånare
kan även konstateras genom att studera färdmedelsfördelning beroende på
resans ärende. I RVU Sydöstra Sverige definierades åtta ärenden och vid sju av
dessa är bil det överlägset vanligaste färdsättet. Resor till skola utgör det enda
undantaget, vid sådana resor används kollektivtrafik (38 %) i större
utsträckning än bil (26 %).

2.7 Resandestatistik
Någon samlad statistik för resandet mellan de olika orterna finns i dagsläget
inte att tillgå. För Öresundstågen finns på- och avstigandestatistik för alla
hållplatser (2016), för bussarna i Kronoberg finns påstigandet per hållplats
(2015) och för Krösatågen finns det totala påstigandet i stråken KarlskronaEmmaboda och Kalmar-Emmaboda (2016). Ett antal antaganden och
bearbetning av tillgänglig statistik har därför måst göras för att skatta resandet
mellan orterna, i syfte att räkna på effekter på resandet och trafikekonomin till
följd av olika alternativa trafikupplägg (se bilaga 1).
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3. Tågtrafikens nyttoeffekter

I följande avsnitt beskrivs ett antal möjliga nyttoeffekter som en förbättrad tågtrafik kan ge upphov till. Nyttoeffekterna beskrivs i första hand utifrån exempel
från andra delar av Sverige. I rapportens kapitel 6 appliceras sedan de
studerade parametrarna på Kronoberg och de trafikuppläggen som har
studerats i den här utredningen

3.1 Hur påverkar tågstationer orters och samhällens
utveckling?
Inom forskningsplattformen Mistra Urban Futures35 har bland annat stationers
roll för utveckling av mindre orter och dess omland studerats. En slutsats av det
arbete som har gjorts är att en stationsetablering är bra för orten och att
stationen i sig även kan medföra positiv ortsutveckling – även om den inte
utgör någon garanti för detta.
Med tågstationen tillgängliggörs orten för inpendling samtidigt som
möjligheten att pendla till andra orter förbättras. Även i orter som redan har god
tillgänglighet med andra färdsätt, exempelvis bil, innebär stationen en
förbättring då den erbjuder en bredare grupp människor, även exempelvis
ungdomar och körkortslösa, möjlighet att snabbt förflytta sig längre sträckor.
Räckvidden för daglig pendling kan också öka genom tågsatsningar, eftersom
tåg ofta är det snabbaste landtransportmedlet. Inom en given restid går det att
pendla på längre avstånd med tåg förutsatt att start- och målpunkter är
välbelägna i förhållande till stationerna.
En ny tågstation kan upplevas som ett stort värde för orten och dess omland och
kan inge framtidstro. En tågstation kan även medföra positiva ekonomiska
effekter för orten. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) har
studerat tågstationers betydelse för fastighetspriser. De flesta studier som har
gjorts visar att närhet till tågstationer påverkar fastigheters värde, men att
effekterna varierar beroende på vilken typ av tågtrafik som stannar vid
stationen. Störst effekt på fastighetspriserna har noterats där tågtrafiken har
anpassats för arbetspendling, vilket bland annat innebär hög turtäthet och
attraktiva restider.

35

Mistra Urban Futures är en internationell plattform för forskning kring hållbar stadsutveckling
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Att stationen i sig inte garanterar positiv ortsutveckling har kunnat visas i forskningen inom Mistra Urban Futures; det finns gott om exempel på stationsorter
med svag utveckling. Bland faktorer som har avgörande betydelse för huruvida
stationen kan bidra till positiv utveckling kan nämnas:






Stationens lokalisering i förhållande till ortens befolkningstyngpunkt
Pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad (helst mindre än 45 minuters restid)
Tågets transportkvalitet, bland annat turutbudet
Tågets restid i förhållande till bilens
Aktiv samhällsplanering från kommunen där stationen är lokaliserad

Invånare i mindre orter är generellt mer bilburna än invånarna i större städer.
Detta gäller även invånare som har flyttat från en större till en mindre stad. För
att tåget ska utgöra ett attraktivt alternativ till bil även i mindre orter där bil
traditionellt är det huvudsakliga transportmedlet krävs dels att ett hela-resanperspektiv beaktas vid stationslokalisering, kopplingar till andra trafikslag och
tågets trafikering. Vid nya stationer som lokaliseras i perifera lägen krävs att
kommunen aktivt arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar
bebyggelseutveckling i anslutning till stationen. Att hela-resan-perspektivet
beaktas i kommunens och banhållarens samhällsplanering och i
kollektivtrafikhuvudmannens trafikupplägg blir än mer betydelsefullt i de orter
där avståndet till närmsta större arbetsmarknad är stort.

Exempel på hur tågsatsningar har påverkat befolkningsutvecklingen
Det finns många goda exempel på att orters befolkningsutveckling påverkats
positivt av tågsatsningar. Men som tidigare nämnts är viktiga förutsättningar ett
högt turutbud, attraktiva restider till stora arbetsmarknader och att kommunerna
följt upp tågsatsningarna med utbyggnader i stationsnära lägen.
Upptåget mellan Uppsala och Gävle öppnades 1991 och har sedan successivt
byggts ut efterhand som infrastrukturen förbättrats. I stråket finns 11 stationsorter36, som sedan 1990 ökat sin folkmängd med 7 %37. Övriga tätorter mellan
Uppsala och Gävle, som inte ligger längs järnvägen38, har bara ökat sin folkmängd med 2 %39. Befolkningsförändringarna är måttliga, men skillnaden i utvecklingstrend är markant.

36

Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Örbyhus, Tobo, Tierp, Mehedeby, Marma, Älvkarleby, Skutskär och Furuvik
Stationsorternas tätortsbefolkning mellan Uppsala och Gävle har ökat från 24 448 inv (1990) till 26 094 inv
(2015)
38 Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Alunda, Gimo, Österbybruk, Månkarbo, Söderfors, Harbo, Östervåla, Tärnsjö,
Karlsholmsbruk, Gårdskär och Hedesunda
39 Tätorterna utan station mellan Uppsala och Gävle har ökat från 22 789 inv (1990) till 23 235 inv (2015)
37
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I Östergötland har stationsorterna i stråket Norrköping-Linköping-Mjölby ökat
folkmängden med 7 % på 15 år40. I de tätorter i stråket som inte har tåguppehåll
har folkmängden istället minskat med 6 %41. Förändringarna är relativt
måttliga, men de olika utvecklingstrenderna är ändå tydliga.
I sydöstra Skåne finns fyra tätorter med cirka 1000 invånare mellan Ystad och
Simrishamn; Köpingebro42 och Gärsnäs43 ligger vid järnvägen, medan Borrby44
och Hammenhög45 är bussförsörjda. I stationsorterna har den genomsnittliga
folkökningen 2000–2015 varit +15 %, medan den i bussorterna varit +5 %.
Även här syns alltså en tydlig skillnad.
I mellersta Skåne ligger de två kommunhuvudorterna Höör och Hörby på
samma avstånd från de stora arbetsmarknaderna i Lund (3½ mil) och Malmö (5
mil). Fram till 1970 följdes befolkningsutvecklingen åt i de två tätorterna och
var då 4 200 invånare i respektive ort. I Hörby lades tågtrafiken ner i slutet av
1960-talet, medan den utvecklades i Höör, framför allt genom att Pågatågen
förlängdes dit 1987 och Öresundstågen 2001. Hörby har i gengäld fått
motorväg till Lund/Malmö med snabba expressbussar. Vägen från Höör är
ganska dålig med långa körtider. År 2010 hade folkmängden i Hörby ökat till
7 100 invånare (+70 %), medan den i Höör ökat till 7 900 invånare (+90 %)46.
Det indikerar att bra tågtrafik kan ha större betydelse för ortsutvecklingen än
bra väg och snabba bussresmöjligheter.
En jämförande studie mellan Höör och Hörby tyder på att även
fastighetspriserna påverkas positivt av väl utbyggd tågtrafik.47

3.2 Hur påverkar tågsatsningar kollektivtrafikresandet?
Tre exempel, ett från Östergötland och två i Skåne, används här för att illustrera
effekten på resandet av tågsatsningar med frekvent turutbud.
För Östergötland redovisas statistik från Östgötapendeln på sträckan Norrköping-Mjölby (se Figur 3-1). Utgångsnivån 1993 var 21 dubbelturer per vardag
och ca 1 miljon resor per år, för orterna Norrköping, Linköping, Mjölby, Boxholm och Tranås. Från och med juni 1995 tillkom uppehåll även på mellanstationerna Linghem, Vikingstad och Mantorp, och från 2009 även i Kimstad.
40

Aktuella stationstätorter är Kimstad, Linghem, Vikingstad och Mantorp. Städerna Norrköping, Linköping och
Mjölby ingår ej i beräkningen. Tätortsbefolkningen har ökat från 11 513 (2000) inv till 12 348 inv (2015).
41 Aktuella tätorter utan station är Norsholm, Gistad, Malmslätt, Sjögestad och Sya. Folkmängden har minskat
från 6 949 inv (2000) till 6 538 inv (2015).
42 Köpingebro har ökat från 1090 inv (2000) till 1254 inv (2015), d v s +15 %
43 Gärsnäs har ökat från 954 inv (2000) till 1094 inv), d v s +15 %
44 Borrby har ökat från 934 inv (2000) till 975 inv (2015), d v s +4 %
45 Hammenhög har ökat från 835 inv (2000) till 879 inv (2015), d v s +5 %.
46 Befolkningsuppgifter finns även för 2015, men eftersom flera tätorter runt Höör vuxit ihop 2010-2015, blir det
mer rättvisande att begränsa jämförelsetiden till 1970-2010.
47 Järnvägens påverkan på bostadsmarknaden – en komparativ studie av Höör och Hörby i Skåne län.
Uppsats inom fastighetsvetenskap av Towa Nilsson och Claudia Carlin, Malmö Högskola 2015.
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Från 2014 trafikerar Östgötapendeln dessutom stationerna i Skänninge och
Motala. Eftersom resandet endast finns för Östgötapendeln som helhet och
sträckan Mjölby-Skänninge-Motala utgör en separat ”gren” med ett turutbud
som skiljer sig från den andra grenen (Norrköping-Linköping-Mjölby) har
redovisningen begränsats till perioden 1993-2013.
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Figur 3-1

Antal dagliga dubbelturer, antal tågresor/inv och år

Antal årliga resor

Turutbudet har ökats huvudsakligen i två omgångar: 1995, från 21 till 32 dubbelturer per vardag, och 2004, till 44 dubbelturer per dag. I samband med ökningen av turutbudet och införandet av stopp på mindre stationer 1995 märks
en fördubbling av resandet, medan turutbudsökningen 2004 inte verkar ha gett
samma synbara effekt. Möjligen har den bidragit till att bibehålla en sedan tidigare inledd trend av ökat tågresande.

Dubbelturer per vardag

Tågresor per inv och år

Årligt påstigande, turutbud och tågresor per invånare och år med Östgötapendeln 1993 –
2013.

Det första jämförelseexemplet från Skåne avser utvecklingen i Billeberga48 i
västra Skåne från återöppnandet av stationen 1986 t o m 2016. Även här har
turutbudet ökats huvudsakligen i två omgångar: 1995, från 11 till 15
dubbelturer per dag, och 2006 till 19 dubbelturer per dag (se Figur 3-2). 2001
infördes fler stationer på banan vilket försämrade restidskvoten tåg/bil i
Billeberga från 0,5 till 0,7. År 2006 infördes strikt takttrafik med fasta minuttal
(timmestrafik).
Ökningen av resandet följer turutbudet relativt väl fram till och med 1994
(turutbudet ökar med 83 %, medan resandet fördubblas). 1995 ökar både
turutbudet och resandet, men medan turutbudet sedan ligger kvar kring 15
48

Billeberga tätort har 1 050 inv (2015)
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Antal dagliga dubbelturer
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dubbelturer per dag fram till 2005 så fortsätter resandet att öka med nästan 30
%. Denna utveck-ling blir ännu tydligare för perioden efter turutbudsökningen
2006, då turutbudet ligger kvar på den nya högre nivån, medan resandet ökar
med nästan 60 % till 2016. Detta indikerar att införandet av strikt takttrafik har
stor betydelse för den positiva resandeutvecklingen. Resandet ökar stort trots
den försämrade restidskvoten. Dock bör påpekas att tåget är snabbare än bilen
även efter restidsförlängningen för tågen. Befolkningsökningen är omkring 10
% för hela perioden 1986–2016, och kan därför bara förklara en mindre del av
resandeutvecklingen.

Dubbelturer per vardag

Av- och påstigande per vardag, turutbud och tågresor per invånare och år för Billeberga
station i Skåne 1986–2016.

Det andra skånska exemplet är Gärsnäs49 på Österlenbanan. Fram till 2002
trafikerades stationen av dieselmotorvagnar i gles trafik på en dålig banan.
Trenden för resandet var vikande. 2003 rustades banan upp och elektrifierades.
Samtidigt fördubblades turutbudet och det infördes genomgående trafik till
Malmö. Av Figur 3-3 framgår att resandet på stationen efter några år hade ökat
med en faktor fyra när turutbudet hade fördubblats. 2011 ökades turutbudet
ytterligare och strikt takttrafik med entimmesintervaller infördes. Därefter har
resandeutvecklingen åter skjutit fart. I Gärsnäs har restidskvoten sedan
banupprustningen 2003 legat runt 1,0, vilket visar att det går att få stora
resandeökningar trots att tåget inte är snabbare än bilen. Befolkningsökningen i
Gärsnäs har sedan millennieskiftet varit 15 % och kan således bara förklara en
liten del av det fem gånger större resandet. Tåg med hög frekvens och takttrafik
torde vara viktiga framgångsfaktorer.

49

Gärsnäs tätort har 1 094 inv (2015)
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Tågresor/inv och år

Dubbelturer per vardag

Av- och påstigande per vardag, turutbud och tågresor per invånare och år för Gärsnäs
station i Skåne 2000–2016.

Baserat på dessa tre exempel verkar det som om turutbudet behöver komma
upp i en viss nivå för att tåget ska utgöra ett tydligt resalternativ. När turutbudet
nått denna nivå (cirka 12–15 turer per riktning och dag) blir resandeökningen
betydligt större än turutbudsökningen, vilket kan ses i statistiken för Billeberga
från 1996 och framåt och i Gärsnäs från 2003. Turutbudet för Östgötapendeln
börjar på en högre nivå (21 dubbelturer per vardag, mot 6 i Billeberga och
Gärsnäs) och här framstår inte resandeökningen som lika tydligt större än
turutbudsökningen.
Slutsatsen är därför att turutbudet bör ligga på minst 12–15 turer per riktning
och dag (timmestrafik, åtminstone i högtrafik) för att tågresandet ska skjuta
fart. Under denna nivå fungerar tåget inte som ett reellt alternativ annat än för
dem som inte har tillgång till andra färdmedel. Utbudsökningar under denna
nivå verkar bara ge en resandeökning som ligger i samma nivå som
utbudsökningen.

3.3 Åtgärder för att förstärka effekten av nya tågstopp
I samband med 10 nya tågstopp med Krösatåg i mindre orter i norra Skåne och
södra Småland 2013/2014 genomfördes ett antal åtgärder för att marknadsföra
tåget och påverka färdmedelsvalet bland de boende i berörda orter. Effekterna
av de nya tågstoppen och marknadsförings- och påverkansåtgärderna har
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studerats genom en intervjustudie, genomförd av K2 och återges här i
sammandrag.50
En jämförelse av färdmedelsfördelningen före och efter de nya tågstoppen visar
att tågresandets andel ökat från omkring 2 procent, till 7 procent. Samtidigt
hade bussresandets andel minskat med 4 procentenheter. Kollektivresandet har
alltså ökat med 1 procentenhet. Bilresandet hade ökat marginellt medan gångoch cykelresandet minskat något. Det bör poängteras att utvärderingen gjordes
ganska nära efter omläggningen och att detta kan vara en förklaring till de små
ändringarna av färdmedelsval.
De marknadsförings- och påverkansåtgärder som genomförts bestod av postutskick, informationsskyltar vid utfarterna från orterna, en ”prova på tåget”kampanj, samt invigning av de nya stationerna. Invigningen och byggandet av
nya stationer uppmärksammades även i lokaltidningar och lokal-TV. K2:s
studie visar att de olika åtgärderna och kampanjerna uppmärksammats av en
majoritet av de tillfrågade boende i orterna.
Omkring 40 % av de tillfrågade i undersökningen svarade att de inte påverkats
alls av information och kampanjer om att välja tåget. Postutskick, skyltning vid
vägutfarter, ”prova på tåget” och lokala medias bevakning uppgavs av omkring
15 % av de tillfrågade ha haft stor eller ganska stor påverkan på valet att åka
tåg. För stationsinvigningen var andelen som inte påverkats alls lägre (36 %)
och andelen som påverkats i stor eller ganska stor utsträckning större (26 %).
I samband med Krösatågssatsningen Hässleholm – Växjö tillämpades två skilda
strategier avseende tågparallell busstrafik i Skåne och Kronobergs län. I Skåne
slopades i stort sett all tågparallell busstrafik, medan den bibehölls i Kronoberg.
Nettoökningen av kollektivresandet blev ungefär lika stor båda sidor länsgränsen. I Skåne blev det omfattande protester, vilket medfört att vissa turer senare återinrättats, dock med mycket blygsamt resande. I Kronoberg blev det
ingen negativ publicitet p g a bussneddragningar, men trafikekonomin har i
gengäld blivit mycket sämre. Efter ett år hade de nya skånska stationsorterna
fått 72 tågresor per invånare och år medan motsvarande värde i Kronoberg var
ca 25 tågresor per invånare och år.
Parallellt med öppnandet av ny tåg- och busstrafik i Umeå, med omgivande
region, genomfördes ett flertal aktiviteter för bland annat hållbart resande under
perioden 2010-2014. Uppföljningen av dessa aktiviteter resulterade i ett antal
lärdomar om hur man kan gå tillväga för att få fler att välja att resa hållbart.51
Förutom att se till att sprida informationen om alternativen till att resa med bil
till en bred publik och att se till att de kollektiva alternativen faktiskt är bra och
50

K2 Research 2015:1. Pågatåg nordost och Krösatåg. Tio nya järnvägsstationer i nordöstra Skåne och södra
Småland.
51 Trivector Traffic Rapport 2014:107. Utvärdering av projektet Green Citizens of Europe – Rapport 2010-2014.
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lätta att välja, så handlar det om att välja rätt budskap i sin kommunikation.
Informationen bör tydligt förmedla vad invånare och samhälle har att vinna på
mer hållbart resande och att öka den sociala motivationen för hållbart resande.
Människor är sociala varelser som interagerar med varandra och som vill agera
på ett sätt som accepteras av andra människor.
Den kanske viktigaste lärdomen handlar om att inspirera invånarna att prova
nya sätt att resa, eftersom resultaten visar att deltagarna i testaktiviteterna är
mer positiva än de som inte testat. Förmånliga prova på-kampanjer och låga
insteg för nya kollektivtrafikresenärer bör därför vara viktiga åtgärder för att
öka andelen positivt inställda till kollektivtrafiken, personer som sedan kan
bidra till att förändra inställningen till vad som är rimliga resvanor.
Kommunens roll är viktig för att tågsatsningar ska få full effekt, särskilt på
längre sikt. Genom översikts- och detaljplaner kan förutsättningar för
bebyggelseutveckling i stationsnära lägen skapas. Det är också viktigt med
goda GC-vägsanslutningar till stationen, väderskyddade cykelparkeringar där
cykeln kan låsas fast, tillräckliga pendlarparkeringar och trygghetsskapande
åtgärder på stationsområdet.

3.4 Samhällsnytta till följd av ökad tågtrafik
Ett sätt att skatta samhällsnyttan av en satsning på utökad tågtrafik är att studera
hur den ekonomiska tillväxten påverkas av en utökad arbetsmarknad.
En rapport framtagen av Svenska kommunförbundet och Temaplan visar att
den årliga tillväxten av lönesumman – ett mått på den samlade ekonomins
tillväxt, motsvarande ca 60 % av bruttoregionprodukten – under perioden 19872002 var mindre än 0,5 % i de minsta arbetsmarknaderna (upp till 10 000
invånare), medan den var större än 1,5 % i arbetsmarknader med 100 000500 000 invånare, se Figur 3-4. Skillnaderna i tillväxttakt arbetsmarknaderna
emellan förklaras till drygt 50 % av skillnader i invånarantal.52
Detta innebär att en regionförstoring på 10 % från 100 000 till 110 000
invånare, ger en ökning av den årliga tillväxttakten på omkring 2,5 %.

52

Svenska Kommunförbundet, 2004. Tillväxtens geografi.
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Figur 3-4

Lönesummans tillväxt 1987-2002 som funktion av arbetsmarknadsstorlek. Källa: Svenska
Kommunförbundet 2004.

3.5 Kollektivtrafikens betydelse för social hållbarhet
Social nytta uppstår när kollektivtrafik planeras och utformas så att den skapar
tillgång till det utbud och de aktiviteter människor vill nå, exempelvis arbete,
skola, service och fritidsaktiviteter. Social nytta uppstår även när kollektivtrafiken bidrar till att gemensamma rum skapas där sociala relationer mellan
personer i samma eller olika grupper utvecklas. I socioekonomiskt svaga
områden kan en satsning på kollektivtrafik signalera att området inte är
bortglömt vilket kan stärka framtidstron i området och relationen mellan
invånare och offentliga institutioner. Satsningen på BRT-linjen
Malmöexpressen, som går mellan stadsdelarna Rosengård och Västra Hamnen
via centrala Malmö, brukar lyftas fram som ett bra exempel på hur en
kollektivtrafiksatsning kan bidra till att lyfta socioekonomiska svaga områden
och ge dess invånare möjlighet att dra nytta av hela stadens utbud.
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I Figur 3-5 illustreras socioekonomiskt index53 i sydöstra Kronoberg. Ett högt
socioekonomiskt index (> 6) indikerar att området är socioekonomiskt svagt.
Av figuren framgår att Lessebo och Skruv tillhör de socioekonomiskt svagaste
områdena i Kronoberg medan stora delar av Växjö tätort och dess omland
tillhör de socioekonomiskt starkaste områdena i regionen. En satsning på
regionens tågtrafik, med nytt stationsuppehåll i Skruv, skulle alltså kunna bidra
till att lyfta de socioekonomiskt svagare delarna av regionen.

Figur 3-5

Socioekonomiskt index i sydöstra Kronoberg. Index>6 indikerar socioekonomiskt svaga
områden.

I ett samhälle där alla människor ges likvärdiga möjligheter, rättigheter och
skyldigheter behöver alla grupper inkluderas. Vid analys av sociala nyttor är
det därför viktigt att bedöma hur olika grupper gynnas och missgynnas av en
investering. En satsning på tågtrafiken kan bland annat leda till större
tillgänglighet för grupper som i mindre utsträckning har tillgång till körkort och
bil, vilket i Kronoberg är bland annat kvinnor och invånare i yngre (< 24 år)
och äldre (> 65 år) åldersgrupper54.

3.6 Miljöeffekter
Positiva miljöeffekter från kollektivtrafiksatsningar kommer från överflyttning
av resor och persontransportarbete (personkm) från bil till kollektivtrafik.
Erfarenheter på området visar att en begränsad del av resandeökningar med
kollektivtrafiken kommer från att bilister börjar åka kollektivt. I huvudsak kom53

Det socioekonomiska indexet är baserat på tre faktorer – andel förvärvsarbetande, andel med gymnasial
utbildning och andel med ekonomiskt bistånd. Varje geografiskt område tilldelas en poäng inom varje faktor. 1
poäng får de geografiska områden som tillhör de 20 % inom länet som har högst andel förvärvsarbetande,
högst andel med gymnasial utbildning och lägst andel med ekonomiskt bistånd. 3 poäng får de områden som
tillhör de 20 % inom länet som har lägst andel förvärvsarbetande, lägst andel med gymnasial utbildning och
högst andel med ekonomiskt bistånd. Summeringen innebär att alla områden får mellan 3 och 9 poäng.
54 Källa: Trafikverket, 2012, Resvaneundersökning i sydöstra Sverige
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mer istället resandeökningarna från gående och cyklister (på kortare sträckor)
och från kollektivtrafikresenärer som reser mer. Exempel visar dock att strategiska kollektivtrafiksatsningar, med en blandning av åtgärder för att öka
resandet och flytta över resor från bil till kollektivtrafik, kan leda till att
uppemot 40 % av ökningen av kollektivtrafikresandet kommer från tidigare
bilister.55
Utökad tågtrafik innebär även vissa negativa miljöeffekter i form av ökat buller
längs järnvägen, vilket endast i mycket begränsad omfattning kompenseras av
minskad bil- och busstrafik.

3.7 Trafiksäkerhet och folkhälsa
Risken att skadas i trafiken varierar kraftigt mellan olika färdmedel. I Tabell
3-1 redovisas hur många personer som i genomsnitt skadas per miljon personkilometer beroende på färdsätt. Av tabellen framgår att cykel och gång är
färdsätt som innebär stor absolut risk medan buss och tåg innebär minst risk.
Cyklisters och fotgängares relativt stora risk att drabbas av en trafikolycka ska
dock ställas i relation till hur långt en person i genomsnitt reser med de olika
färdsätten under en dag. Exempelvis är den genomsnittliga reslängden med bil
31 km per person vilket är 30 – 42 gånger längre än den genomsnittliga
reslängden med gång eller cykel och 8 – 11 gånger längre än den
genomsnittliga reslängden med tåg eller buss.
Tabell 3-1 Absolut och relativ risk att skadas i trafiken för olika färdmedel. Relativ risk är jämfört med
bil, som är satt till 1,00. Källa: Transportökonomisk Institutt, 1997, Trafiksikkerhetshåndbok
Färdsätt

Absolut risk att skadas per
miljon personkilometer*

Relativ risk

Reslängd per person
och dag (km)

Cykel

1,146

5,73

0,8

Fotgängare

0,826

4,13

1,0

Bilförare

0,200

1,00

Bil: 31,3

Bilpassagerare

0,174

0,87

Bil: 31,3

Buss

0,026

0,13

2,7

Tåg

0,026

0,13

7,7

*) Antal personer som skadas per miljoner personkilometer

I stort sett alla resor med bil och kollektivtrafik inleds och avslutas med en
promenad eller cykeltur till/från parkeringsplatsen eller hållplatsen. Dessa
anslutningsresor är dock generellt betydligt längre vid kollektivtrafikresor, i
synnerhet vid tågresor. Kollektivtrafikresor innebär alltså generellt en betydligt
mer aktiv transport och det finns ett tydligt samband mellan aktiv transport och
minskad risk att drabbas av övervikt och fetma med risk för följdsjukdomar.56

55

Holmberg, B., 2013. Ökad andel kollektivtrafik – hur? En kunskapssammanställning. Trafik och väg.
Institutionen för teknik och samhälle. Lunds tekniska Högskola. Bulletin 286.
56 Se bland annat Trafikverket och Trivector, 2012, Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt
– Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter
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I Tabell 3-2 redovisas hur lång gång- och cykelresa en genomsnittlig bil-, bussoch tågresa ger upphov till i Sverige. Av tabellen framgår att en bussresa i
genomsnitt innebär mer än tre gånger så mycket aktiv mobilitet som en bilresa
och att en tågresa ger nästan sex gånger så mycket aktiv mobilitet som en
bilresa. En person som kör bil till och från arbetsplatsen kommer i genomsnitt
att gå och/eller cykla ungefär en halv kilometer i samband med arbetsresan. En
person som istället tar tåget till arbetsplatsen kommer i genomsnitt gå och/eller
cykla ungefär tre kilometer i samband med arbetsresan.
Tabell 3-2 Genomsnittlig längd på anslutningsresor med gång och cykel vid bil-, buss- och tågresor.
Källa: RVU Sverige, Stockholmsregionen exkluderad.
Färdsätt

Anslutande
cykelresa
Längd (meter)

Anslutande
gångresa
Längd (meter)

Aktiv transport
Längd (meter)

Aktiv transport,
relativt bilresor

Bil

13

255

268

1,0

Buss

75

761

836

3,1

Tåg

383

1 132

1 515

5,7
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4. Trafikering, resande och trafikekonomi

Analysen av jämförelsealternativet och de tre utredningsalternativen har
genomförts i två av varandra oberoende huvudsteg. I det första steget har
möjliga nya Krösatågsuppehåll i Brände udde och Bäckaslöv utvärderats
utifrån förväntad resandeutveckling. Därefter har jämförelsealternativet och de
tre utredningsalternativen utretts, med avseende på resande i ett antal utvalda
resrelationer. Eftersom tågresande generellt innebär längre gångavstånd till
och från hållplats än bussresande har en känslighetsanalys gjorts med
avseende på viktningen av gångtiden till och från hållplatser/stationer.
Målåret för jämförelsealternativet, liksom för samtliga utredningsalternativ,
har satts till 2025. Parametrar och studerade resrelationer redovisas i bilaga
1.

4.1 Nya stationer i Brände udde och Bäckaslöv
Ny station i Brände udde
Ett nytt Krösatåguppehåll i Brände udde, i syfte att förse universitets- och
verksamhetsområdet i östra Växjö, har utvärderats. Resandeeffekterna av ett
nytt uppehåll har beräknats med hjälp av två reserelationer57:



Lessebo-Brände udde, som representerar allt resande österifrån
Alvesta-Brände udde, som representerar allt resande västerifrån

Resuppoffringen idag (se bilaga 1) för Lessebo-Brände udde har beräknats till
121 minuter och för Alvesta – Brände udde till 95 minuter. Resan innebär då
tåg till Växjö C för byte till stadsbuss. Med Krösatåguppehåll i Brände udde
möjliggörs resor till Brände udde utan byte, men med en längre gångtid mellan
stationen i Brände udde och målpunkterna i området. Den beräknade
resuppoffringen med tåguppehåll i Brände udde blir något större än vad den är
idag, både för resor öster- och västerifrån.
Ett nytt tåguppehåll i Brände udde skulle alltså inte leda till ökat resande
till/från Brände udde. En känslighetsanalys, där gångtiden viktas lika högt som
åktiden (istället för dubbelt så högt, enligt vad Kol-Trast föreslår), ger en liten
beräknad resandeökning.
57

Reserelationerna Lessebo-Teleborg och Alvesta-Teleborg betraktas som representativa för ett större
resande då de antas spegla genomsnittliga reslängder. I dessa resrelationer beräknas de nya tåguppehållens
relativa påverkan på den totala restiden.
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Ny station i Bäckaslöv (Växjö V)
Även i Bäckaslöv, huvudsakligen ett verksamhetsområde väster om centrala
Växjö, har ett nytt tåguppehåll utvärderats på motsvarande sätt som för Brände
udde.
Idag innebär resor till Bäckaslöv tåg till Växjö C för byte till stadsbuss och
precis som för resandet till Brände udde möjliggör ett nytt tåguppehåll resor
med Krösatåg utan byte till Bäckaslöv. Dessutom bedöms ett nytt tåguppehåll
ge något kortare gångtid än vad som är fallet med dagens stadsbuss.
Detta innebär sammantaget en mindre restidsuppoffring för resor till/från Bäckaslöv och en beräknad resandeökning för Bäckaslövsområdet med 5-6 % till
följd av ett nytt tåguppehåll. Viktas gångtid lika högt som åktiden beräknas
resandeökningen istället till knappt 9 %.

Effekter på totalresandet
Hänsyn måste emellertid tas även till det övriga resandet till Växjö, som
påverkas negativt av fler tåguppehåll på vägen i form av en längre restid. Detta
resande är också betydligt större än resandet till Bäckaslöv och Brände udde.
Det dagliga av- och påstigandet på Växjö C är omkring 4 100 resor för tågen.
Detta resande beräknas minska med 0,5-1 % till följd av uppehåll i Bäckaslöv
och Brände udde. Tågresandet till och från Växjö C har här bedömts utgöra 85
% av det totala tågresandet till Växjö, medan 15 % har målpunkt i Bäckaslöv
eller Brände udde, dvs drygt 600 resor per dag.58
Med detta antagande skulle de nya tåguppehållen totalt sett ge en liten resandeminskning. Även om gångtiden viktas lika högt som åktiden blir resultatet bara
en mycket svag resandeökning.
Eftersom ett nytt tåguppehåll i Brände udde inte beräknas ge någon resandeökning till Brände udde (på grund av för långa gångavstånd mellan station och
målpunkter), kan man fråga sig hur tågresandet till Bäckaslöv skulle behöva se
ut i relation till tågresandet till Växjö C för att ett nytt uppehåll skulle ge ökat
resande totalt sett.
Med en fördubbling av andelen resor med Bäckaslöv som målpunkt (från 7,5 %
till 15 % av Växjöresandet) beräknas ett nytt tåguppehåll i Bäckaslöv ge en
resandeökning totalt sett. Det behöver dock motsvara mer än en fördubbling av

58

Helsingborg uppvisar likheter med utredningsalternativet i Växjö, eftersom där redan i nuläget finns en
station på vardera sidan om stadskärnan. Antagande om 15 % av resorna till Teleborg och Bäckaslöv har
gjorts med stöd i resandestatistiken för Helsingborg, där totalt omkring 28 500 dagliga tågresor görs, varav 88
% till Helsingborg C och totalt 12 % till stationerna Ramlösa och Maria söder respektive norr om Helsingborg
C.
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verksamheterna och målpunkterna i Bäckaslöv, vilket får anses vara en mycket
stor utveckling av området.59
För att ett nytt tåguppehåll i Brände udde ska ge en beräknad resandeökning
räcker det inte med att andelen resor med Brände udde som målpunkt ökar,
utan att området närmast det nya uppehållet utvecklas kraftigt för att minska det
genomsnittliga gångavståndet mellan tåget och målpunkterna i området.
Slutsatsen är att nya stationer i Brände udde och Bäckaslöv är svåra att
motivera från resandesynvinkel. Även om de skulle kunna byggas utan kostnad
för samhället är satsningarna mycket tveksamma. Dessa två stationer ingår
därför inte i den fortsatta analysen.

4.2 Dagens trafikupplägg
Tågtrafiken öster om Växjö går i nuläget i ungefär timmestrafik, men utan fasta
minuttal. I vissa tidslägen går SJ-tåg som bara delvis är taxemässigt
samordnade med Öresundstågen60. Emmaboda – Karlskrona går Krösatåg som
har anslutningar till SJ-tåg och Öresundståg i Emmaboda. Inte heller dessa
Krösatåg har konsekvent takttidtabell. Emmaboda-Kalmar går Krösatåg med 8
dubbelturer. Mot Kalmar har Krösatåg och Öresundståg en god tidsmässig
spridning, medan de oftast går med bara 10 minuters mellanrum i motsatt
riktning.
Nuvarande busstrafik i stråket öster om Växjö är utformat som ett komplett och
eget trafiksystem utan närmare samordning med Öresundstågen. Tidtabellerna
är oregelbundna och med varierande körvägar och många fotnoter.
Högre periodkortspris på tågen i Kronobergs län gör att resenärer i resrelationer
med både tåg och buss styrs över mot buss. De olika prisnivåerna gör det svårt
att ta bort bussturer som går parallellt med tågen.

4.3 Jämförelsealternativ (JA)
Jämförelsealternativet är dagens trafikupplägg, men med mer konsekvent
takttidtabell för både tåg och bussar, se bilaga 2. Öresundståg trafikerar
sträckan Växjö – Kalmar och Krösatåg sträckorna Emmaboda – Kalmar och
Emmaboda – Karlskrona, se Figur 4-1. Jämförelsealternativet innebär i stora
drag samma totala trafikproduktion i stråket som dagens trafikupplägg61.

59

Om verksamheter och målpunkter i centrala Växjö blir oförändrade räcker det med en fördubbling i
Bäckaslöv. Men om det sker en ökning i centrum, vilket torde vara troligt, behövs mer än en fördubbling i
Bäckaslöv.
60 Länstrafikbolagens periodkort gäller på SJ-tågen, men kontantbiljetter har ingen ömsesidig giltighet.
61 Tågtrafiken ökar något, medan busstrafiken minskar marginellt
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Figur 4-1

Dagens tågtrafikupplägg, vilket även gäller för jämförelsealternativet. Svart linje =
Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Trafikering
Tidskanaler för Öresundståg finns varje timme Växjö – Emmaboda – Kalmar. I
vissa av dessa tidslägen kan det gå SJ-tåg istället, vilka då förutsätts ha samordnad taxa med Öresundstågen. Det innebär en liten utökning av turutbudet
Växjö – Kalmar jämfört med nuläget.
Krösatågen Karlskrona – Emmaboda går varje timme och har i Emmaboda
anslutningar med Öresundståg mot både Kalmar och Karlskrona.
Krösatåg Emmaboda-Kalmar går med 8 dubbelturer per dag, det vill säga
varannantimmestrafik kl 06-20, liksom idag. Turerna har lagts i luckan mitt
emellan Öresundstågen.62

62

Jämför med nuläget, där K-tågen från Kalmar går bara 10 minuter efter Ö-tågen. I andra riktningen är de
bättre spridda.
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Bussturerna Växjö-Lessebo har lagts i timmestrafik med fasta minuttal mitt
emellan tågen, vilket sammantaget ger två resmöjligheter i timmen i stråket. I
högtrafik finns ytterligare bussturer.
Från Skruv och Kosta finns busstrafik som i Lessebo alltid har anslutning mot
Växjö. Tidtabellen är lagd så att anslutningarna är till/från busslinje 218
Lessebo-Växjö63. I högtrafik går bussturer till Skruv och Kosta en gång i
timmen, medan de går mer sporadiskt i låg- och mellantrafik. Växjö-Åryd
finns också en busstrafik som går en gång i timmen i högtrafik och glesare i
låg- och mellantrafiktid.
Busstrafiken omfattar en något minskad trafikproduktion jämfört med nuläget –
se bilaga 2.

Resandeutveckling
Till följd av en mer konsekvent takttidtabell och framför allt den generella
resandeutvecklingen till 2025 beräknas det totala resandet öka med omkring
440 000 årliga resor (+34 %) jämfört med idag. Samma taxa för regionbussar,
länståg och SJ-tåg skulle kunna ge ytterligare resandeökningar.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar, till följd av ett ökat resande jämfört med idag, samtidigt som
kostnaderna för busstrafiken minskar något och kostnaderna för tågtrafiken
ökar. Dessutom väntas resandeutvecklingen leda till att ett behov av
multipelkopplade Öresundståg på sträckan Växjö-Kalmar, vilket innebär en
merkostnad på omkring 5,6 mkr/år.64 Totalt sett ger detta en genomsnittlig
kostnadstäckningsgrad på 73 %. Marginalkostnadstäckningen65 för genomförda
förändringar jämfört med idag hamnar på närmare 275 %. Den höga
marginalkostnadstäckningen i JA beror till största delen på en generell positiv
resandeutveckling (+25 % till år 2025), vilket ger ökade biljettintäkter med
drygt 20 mkr/år.

4.4 Utredningsalternativ 1A (UA1A)
Utredningsalternativ 1 bygger på att dagens Krösatågstrafik Emmaboda-Kalmar
förlängs hela vägen till Växjö. Här har ett antal underalternativ prövats, för att
se vilken effekt det har på resande och trafikekonomi:


63

Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 8 dubbelturer/dag och stopp endast i
Hovmantorp och Lessebo mellan Emmaboda och Växjö (UA1A).

Det skulle kunna övervägas att lägga bussarna till/från Kosta och Skruv så att de istället passar med
Öresundstågen i Lessebo, Det skulle ge något längre bytestider men i gengäld kortare åktider. I så fall får
busstidtabellerna till Skruv och Kosta förskjutas 30 minuter.
64 Med prognosticerad resandeökning beräknas en ytterligare tur M-L behöva dubbelkopplas jämfört med idag.
65 Marginalkostnadstäckningsgraden beräknas som tillkommande intäkter / tillkommande kostnader, och är ett
mått på hur den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden utvecklas till följd av föreslagna förändringar.
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Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 8 dubbelturer/dag och nya stopp i
Skruv och Åryd (UA1B).
Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 12 dubbelturer/dag och nya stopp i
Skruv och Åryd. Dessutom utökas busstrafiken Lessebo-Kosta till
timmestrafik i lågtrafik och halvtimmestrafik i högtrafik (UA1C).

I samtliga alternativ anpassas den tågparallella busstrafiken till tågtrafikutbudet,
så att busstrafiken så långt möjligt kompletterar tågtrafiken.

Trafikering

Figur 4-2

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 1A. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

I UA1A går Krösatåg på sträckan Emmaboda-Växjö med 8 dubbelturer/dag och
utan stopp i Skruv och Åryd, se Figur 4-2. Busstrafiken är densamma som i JA,
förutom en liten reduktion av den tågparallella busstrafiken Växjö-Lessebo.
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Resandeutveckling
Resandet ökar ca 18 000 årliga resor (+1 %) jämfört med JA, till följd av fler
tågavgångar i stråket Växjö-Kalmar.

Trafikekonomi
Den lilla resandeökningen ger små ökningar av biljettintäkterna, samtidigt som
den utökade tågtrafiken ger ökade kostnader. Marginalkostnadstäckningen är
knappt 12 % och den genomsnittliga kostnadstäckningen 70 %.

4.5 Utredningsalternativ 1B (UA1B)
Trafikering
Utredningsalternativ 1B är identiskt med UA1A, förutom att Krösatågen nu
även gör uppehåll i Skruv och Åryd (se Figur 4-3), samtidigt som busstrafiken
Skruv-Lessebo helt ersätts av tåg och busstrafiken Åryd-Växjö reduceras
kraftigt. De två nya uppehållen jämfört med UA1A ger något längre restider för
resrelationer som inte går till/från Skruv eller Åryd.
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Figur 4-3

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 1B och C. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Resandeutveckling
Som väntat leder tågförbindelser till Skruv och Åryd till resandeökningar
främst i form av resor till och från dessa orter. Totalt beräknas resandet öka
med 44 000 resor per år (+2 %), jämfört med JA.

Trafikekonomi
Precis som i UA1A är intäkterna från ökat resande små, men den reducerade
busstrafiken ger minskade kostnader och en marginalkostnadstäckning på 38
%, samt en genomsnittlig kostnadstäckning på 72 %.

4.6 Utredningsalternativ 1C (UA1C)
Utredningsalternativ 1C har utretts med två underalternativ: Måttlig reduktion
av busstrafiken respektive stor reduktion av busstrafiken, till följd av utökad
tågtrafik, se bilaga 2.
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Trafikering
I utredningsalternativ 1C finns ny Krösatågstrafik på sträckan VäxjöEmmaboda, vilket ger möjlighet till resor med Krösatåg utan byte VäxjöKalmar samt nya tåguppehåll i Åryd och Skruv, se Figur 4-3.
Precis som i jämförelsealternativet går Öresundstågen i timmestrafik och nu
också Krösatåg med 12 dubbelturer per dag istället för 8, på hela sträckan
Växjö-Kalmar. Mellan Emmaboda och Karlskrona går Krösatågen i
timmestrafik och får samma goda anslutningar i Emmaboda som i
jämförelsealternativet. Busstrafiken mellan Åryd och Växjö ersätts helt av
Krösatåg, medan busstrafiken Lessebo-Hovmantorp-Furuby-Växjö reduceras
från 20 i JA till 6 dubbelturer per dag. Resurser flyttas istället över till bussarna
Kosta-Lessebo, som går i timmestrafik i låg- och mellantrafik och i
halvtimmestrafik i högtrafik. Det blir bra anslutningar till tågen i båda
riktningar i Lessebo och bussarna till/från Kosta kan merutnyttjas som
matartrafik till/från tåget inom Lessebo tätort.
I underalternativet med stor bussreduktion tas all busstrafik förutom 1 daglig
dubbeltur (gymnasietur) bort på sträckan Furuby-Hovmantorp-Lessebo, medan
det fortsatt går 6 dubbelturer per dag på sträckan Växjö-Furuby.

Resandeutveckling
Den beräknade resandeutvecklingen till följd av detta trafikupplägg ger totalt
65 000 (+4 %) fler årliga resor än jämförelsealternativet. Resandet till/från
Skruv ökar, liksom till/från Kosta och i stråket Emmaboda-Kalmar som får
tätare tågtrafik med fasta minuttal. Skillnaderna mellan de olika
underalternativen för reduktion av busstrafiken är mycket liten.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar något med de tillkommande resorna jämfört med jämförelsealternativet. Samtidigt gör den utökade tågtrafiken med Krösatåg på sträckan
Emmaboda – Växjö, liksom utökad busstrafik Lessebo – Kosta, att kostnaderna
ökar, se Tabell 4-1. Marginalkostnadstäckningen blir som bäst knappt 12 %, i
alternativet med stor reduktion av busstrafiken. Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden sjunker därför till ca 65 %.

4.7 Utredningsalternativ 2 (UA2)
Utredningsalternativ 2 har utretts med samma två underalternativ avseende
busstrafiken som UA1C.

Trafikering
Skillnaden mellan UA1C och UA2 består i att UA2 innehåller Öresundstågstrafik på sträckan Emmaboda – Karlskrona i direkttrafik utan uppehåll.
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Turutbudet kompletteras med Krösatåg (12 dubbelturer) som fördubblar
resmöjligheterna i högtrafik och bibehåller tågresmöjligheterna till de mindre
orterna på sträckan. Dessa turer kopplas ihop med Krösatågen mot Växjö så att
det blir resmöjligheter utan byten Växjö – Karlskrona istället för Växjö –
Kalmar som i UA166, se Figur 4-4. Emmaboda blir en knutpunkt som minut 30
angörs av Öresundståg i alla tre riktningarna och minut 00 angörs av Krösatåg
på motsvarande sätt.
I hela trafiksystemet öster om Växjö går Öresundstågen i timmestrafik.
Krösatågen med 12 dubbelturer per dag, vilket innebär timmestrafik i högtrafik
och varannantimmestrafik i lågtrafik.

Figur 4-4

66

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 2. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Dock bibehålls de direkta Öresundstågen Växjö – Kalmar
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Resandeutveckling
Det totala resandet ökar med drygt 77 000 resor jämfört med JA (+4 %). De
största ökningarna jämfört med JA och UA1 sker i resrelationerna Kalmar –
Karlskrona och Emmaboda – Karlskrona. Liksom i UA1C är skillnaderna i resande mellan de olika alternativen för busstrafikens reduktion försumbara.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar något jämfört med både JA och UA1C, samtidigt som kostnaderna ökar ännu mer, vilket ger sämre marginalkostnadstäckning än UA1C (9
%, med stor reduktion av busstrafiken). Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden sjunker till 60 %.

4.8 Utredningsalternativ 3 (UA3)
Utredningsalternativ 3 har samma principiella trafikupplägg som UA2, med
skillnaden att Öresundstågsuppehållen i Hovmantorp och Lessebo försvinner
och istället ersätts av en mer omfattande busstrafik, se Figur 4-5.

49
Trivector Traffic

Figur 4-5

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 3. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Trafikering
Tågen trafikerar systemet precis som UA2 (med undantag för ovan nämnda
borttagna uppehåll), det vill säga timmestrafik med Öresundståg och 12
dubbelturer per dag med Krösatåg. Öresundståguppehållen i Hovmantorp och
Lessebo ersätts av Krösatåg samt av bussar i timmestrafik Lessebo –
Hovmantorp – Furuby – Växjö.
De borttagna uppehållen gör att genomresor med Öresundståg Kalmar – Växjö
och Kalmar – Skåne snabbas upp något, samtidigt som resor Växjö – Lessebo
och Växjö – Hovmantorp blir något långsammare.

Resandeutveckling
Resandet ökar totalt sett med 70 000 årliga resor (+4 %) jämfört med JA, det
vill säga emellan UA1C och UA2.
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Trafikekonomi
UA3 ger störst ökning av biljettintäkterna, bland annat tack vare att långväga
resor med Öresundståg gynnas framför de kortare resorna till/från Lessebo och
Hovmantorp. Den utökade busstrafiken gör dock att alternativet också har de
högsta kostnaderna, vilket ger den lägsta marginalkostnadstäckningen (9 %).
Därmed sjunker den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden till 58 %, se
Tabell 4-1.

4.9 Sammanställning
Samtliga studerade utredningsalternativ ger små ökningar av antalet resor och
därmed biljettintäkter, samtidigt som den utökade tågtrafiken beräknas ge kraftigt ökade kostnader. Totalt ger detta en marginalkostnadstäckning som i bästa
fall hamnar på drygt 38 % (i UA1B).
Tabell 4-1 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av
busstrafiken. Negativa värden är rödmarkerade. Beloppen avser absoluta tal (alltså ej
jämfört med Nuläge eller JA).
Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj)

1,343

1,782

1,800

1,826

1,847

1,859

1,852

Biljettintäkter (mkr)

82,1

107,1

107,9

108,5

109,7

110,7

111,3

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik (mkr)

137,6

146,7

153,4

150,2

168,7

184,8

193,1

Ekonomiskt resultat
(mkr)

-55,4

-39,5

-45,5

-41,7

-59,0

-74,1

-81,8

274%

12%

38%

12%

9%

9%

73%

70%

72%

65%

60%

58%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

60%

Om Kronobergs del i resande, intäkter och kostnader särredovisas, erhålls en
något annorlunda bild. Den genomsnittliga kostnadstäckningen i utredningsalternativen varierar mellan 70 och 90 %. Fortfarande är UA1B det bästa
alternativet, med en genomsnittlig kostnadstäckning på 89 % och en marginalkostnadstäckning på 52 % jämfört med JA, se Tabell 4-2.

Tabell 4-2 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, särredovisning för Kronoberg. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Negativa värden är rödmarkerade. Beloppen
avser absoluta tal (alltså ej jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3
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Totalt resande (milj.)
i Kronoberg)

0,815

1,094

1,112

1,138

1,148

1,147

1,140

Biljettintäkter (mkr)

34,8

45,4

45,9

46,5

47,1

47,1

47,2

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik i Kronobergs
län (mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

60,7

67,4

-12,9

-4,8

-9,6

-5,9

-12,0

-13,6

-20,1

423%

11%

52%

19%

16%

11%

90%

83%

89%

80%

78%

70%

Ekonomiskt resultat
(mkr)
Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

73%

4.10 Känslighetsanalys
För att pröva de framräknade resultatens robusthet har en känslighetsanalys
genomförts, där två av de ingående variablerna har ändrats.
Till att börja med har gångtiden viktats med 1 istället för som ovan 2, vilket
innebär att gångtiden till och från stationer och hållplatser inte skulle ses som
en större uppoffring för resenärerna än tiden ombord på tåg och bussar. Syftet
med detta är för att studera vilken betydelse det har att busstrafik i utredningsalternativen ersatts av tågtrafik, med stationer på längre genomsnittligt avstånd
från start- och målpunkter än befintliga busshållplatser.
Att vikta gångtiden lika lågt som åktiden (i verkligheten motsvarat av att männis-kor inte skulle ha mer emot långa gångavstånd till hållplatser än långa
åktider med bussar och tåg) skulle ge något bättre resultat för
utredningsalternativen. Fortfarande ger UA1B det bästa ekonomiska resultatet
(72 % genomsnittlig kost-nadstäckning) och UA2 det bästa resultatet med
avseende på antal resor (+6 %).
Därefter har effekten av en kraftigt ökad utbyggnad av de nya stationsorterna
Skruv och Åryd studerats, för att undersöka hur kommunerna kan använda
planeringen för att påverka resandet genom en ökad befolkning i orter på
pendlingsavstånd från i första hand Växjö.
Att anta en ökad befolkning (och samma per capita-resande som i JA och alla
UA) i Skruv och Åryd, till följd av en stationsorienterad planering bekräftar
tidigare beräknade resultat. En tredubbling av befolkningen i Skruv och Åryd
ger 84 % genomsnittlig kostnadstäckning i UA1B (jämfört med 72 % i UA1B
utan utbyggnad i Åryd och Skruv).
Att vikta gångtiden lika högt som åktiden och samtidigt anta en kraftig
befolkningsutveckling i Skruv och Åryd ger 84 % genomsnittlig kostnadstäckning i UA1B, se Tabell 4-3.
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Tabell 4-3 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, enligt känslighetsanalysens antaganden. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Beloppen avser absoluta tal (alltså ej
jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj)

1,343

2,140

2,164

2,231

2,288

2,306

2,276

Biljettintäkter (mkr)

82,1

123,7

127,7

125,8

128,0

129,4

129,8

Kostnader (mkr)

137,6

146,7

153,4

150,2

168,7

184,8

193,1

Ekonomiskt resultat (mkr)

-55,4

-23,0

-28,7

-24,4

-40,7

-55,3

-63,3

456%

16%

59%

20%

15%

13%

84%

81%

84%

76%

70%

67%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig kostnadstäckning

60%

Slutsatsen av genomförda trafikekonomiska utvärderingar av trafikuppläggen är
att trafikekonomin fortsatt är bäst i UA1B, där Krösatågen går med 8 dubbelturer/dag längs hela sträckan Växjö-Kalmar, med uppehåll i Skruv och Åryd.
Detta utredningsalternativ är jämförbart med JA, avseende trafikekonomin. Om
Krösatåg ska trafikera sträckan Emmaboda-Växjö bör de alltså göra uppehåll
även i Skruv och Åryd, samtidigt som busstrafiken till dessa orter reduceras.
En särredovisning av känslighetsanalysens resultat för Kronobergs del ger en
beräknad vinst för trafikuppläggen i JA och UA1B och i övriga alternativ en
genomsnittlig kostnadstäckning på 80-95 %, se Tabell 4-4.
Tabell 4-4 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, enligt känslighetsanalysens antaganden. Särredovisning för Kronoberg. OBS! För
UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Beloppen
avser absoluta tal (alltså ej jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge
Totalt resande (milj) i
Kronoberg

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

0,815

1,354

1,378

1,444

1,489

1,488

1,459

Biljettintäkter (mkr)

34,8

52,8

53,5

54,4

55,9

55,8

55,6

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik i Kronobergs
län (mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

59,0

67,4

-12,9

2,6

-2,0

2,0

-3,2

-3,2

-11,8

719%

14%

74%

35%

35%

17%

105%

96%

104%

95%

95%

83%

Ekonomiskt resultat
(mkr)
Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

73%
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5. Infrastrukturbehov och investeringar

I figurerna nedan visas bangrafik för dagens banor mellan Kalmar/Karlskrona
och Växjö.

Figur 5-1

Bangrafik Kalmar C – Växjö
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Figur 5-2

Bangrafik Karlskrona C – Emmaboda

I följande avsnitt redovisas schablonkostnader för nybyggnation av stationer
med eller utan mötesspår. Dessutom görs en uppskattning av
investeringskostnader för infrastrukturen som krävs för att realisera JA, UA1A,
UA1B, UA1C, UA2 och UA3.
Det bör framhållas att utökad tågtrafik innebär att man hamnar nära banans
kapacitetsgräns. En körbar tidtabell kan åstadkommas med nedan föreslagna
investeringar, men det kan inte uteslutas att ökad störningskänslighet innebär en
försämrad punktlighet för befintliga tåg. Eventuellt krävs fler mötesstationer.
Eftersom de nuvarande och planerade mötesstationerna är relativt jämnt
fördelade rör det sig i så fall om 4-5 nya mötesstationer Växjö – Emmaboda, d
v s en ny mötesstation mellan varje befintlig.67 Det behövs fördjupade
kapacitetsanalyser innan eventuellt beslut fattas om utökad tågtrafik.

5.1 Investeringskostnader vid nybyggnation av en station
I Tabell 5-1 beskrivs ungefärlig investeringskostnad vid nybyggnation av en
station68. Vilken lösning som lämpar sig bäst beror på förutsättningarna i
respektive ort. Om det är möjligt att nyttja befintligt mötesspår eller
planskildhet kan det gå med en billigare lösning. Anledningen till att samtliga
kostnader är angivna i ett intervall beror på olika förutsättningar och standarder
ger olika kostnader. Ett mötesspår bedöms kosta 80–100 mkr, medan en
enkelplattform beräknas till 15–25 mkr. Skillnaden i kostnad för en plattform
kan t.ex. vara om det behöver flyttas kontaktledningsbryggor eller ej.
67

Möjligen kan Hovmantorp-Lessebo undantas, eftersom det är den kortaste delsträckan. I så fall räcker det
med 4 ytterligare mötesstationer på sträckan, d v s ytterligare ca 360 mkr. Annars blir det ytterligare ca 450
mkr.
68 Källa: Västtågsutredningen, Västra Götalandsregionen, 2017
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Tabell 5-1 Ungefärlig investeringskostnad för olika åtgärder, plattformar, mötesspår och förbigångsspår (mkr). Källa: Västtågsutredningen, Västra Götalandsregionen 2017.
Befintlig
infrastruktur

Nya plattformar Ny gångförbindelse
till plattform

Total
kostnad
(mkr)

Dubbelspår max 160
km/h

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Dubbelspår >160 km/h
alternativ 1

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Plattformar vid
förbigångsspår
30–40 mkr

Planskild
30–50 mkr

220–290

Plattform
vid huvudspår
15–25 mkr

Krävs ej

Mittförlagd
plattform
25–60 mkr

Korsning i plan
5–10 mkr

Sidoplattformar
30–40 mkr

Alt A: Planskild
25–35 mkr

Dubbelspår >160 km/h
alternativ 2

Förklarande skiss Nya sidospår
(rött=nytt)

2 förbigångsspår
160–200 mkr

Enkelspår utan mötesspår

Enkelspår och
mötesspår

Enkelspår och
mötesspår

15–25

30–7069

Alt A:
55–75

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt B:
35–50
Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer det att krävas
mötesspår)
alternativ 1

Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer det att krävas
mötesspår)
alternativ 2

69

Nytt mötesspår
80–100 mkr

Nytt mötesspår
80–100 mkr

Mittförlagd
plattform vid
nytt mötesspår
25–35 mkr

Plattformar vid
nytt mötesspår
30–40 mkr

Den övre delen av spannet inkluderar att det krävs att spåret vidgas/flyttas.

Alt A: Planskild
20–30 mkr

Alt A:
125-165

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt B:
110-145
Alt A: Planskild
25–35 mkr
Alt B Korsning i
plan 5–10 mkr

Alt A:
135-175
Alt B:
115-150
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5.2 Investeringskostnader i JA
Beslutat mötesspår i Skruv inklusive planskild plattformsförbindelse.
Därutöver behövs en ny lång mötesstation i Madesjö70 (ca 3 km v om Nybro, ca
90 mkr) för att kunna köra långa godståg dagtid. Dessutom ger det
förutsättningar för att Krösatåg ska kunna läggas mitt emellan Öresundstågen, d
v s med bättre spridning än idag från Kalmar. Nybro har inte har full längd på
mötesspåret.
Dessutom behöver det kompletteras med en plattform71 inkl plattformsförbindelse72 i Örsjö (45 mkr) för ökad robusthet.
Summa: Ca 135 mkr samt beslutat mötesspår i Skruv.

5.3 Investeringskostnader i UA1A
Samma investeringskostnader som i JA behövs samt förlängning av mötesstationen i Åryd (30 mkr73) för att kunna hantera möten mellan fullängds
godståg alternativt möten mellan fullängds godståg och Krösatåg. Summa: Ca
165 mkr samt beslutat mötesspår med planskildhet i Skruv.

5.4 Investeringskostnader i UA1B och UA1C
Samma som i UA1A samt plattformar74 i Åryd (35 mkr) och Skruv (30 mkr). I
Åryd inkl plattformsförbindelser75 (30 mkr). Att bygga endast en plattform på
någon av stationerna skulle ge stor störningskänslighet. I Åryd är det inte
möjligt i UA1C, eftersom där är systemmöten mellan Krösatåg. Utnyttjande av
befintliga vägövergångar istället för planskildheter innebär stora
trafiksäkerhetsrisker och kan inte rekommenderas.
Summa investeringskostnad: Ca 260 mkr samt beslutat mötesspår i Skruv.

5.5 Investeringskostnader i UA2
Samma som i UA1B / UA1C samt en ny mötesstation76 i Torskors (ca 10 km s
om Spjutsbygd, ca 80 mkr). Summa investeringskostnad: Ca 340 mkr.

70

En ny lång mötesstation kostar 80 – 100 mkr
En enkelsidig plattform kostar 15-25 mkr
72 En planskild plattformsförbindelse kostar 20-30 mkr
73 Förlängning av befintlig mötesstation bedöms kosta 20-40 mkr
74 2 st sidoplattformar kostar 30-40 mkr vardera i Åryd och Skruv. I Åryd antas genomsnittlig kostnad (35 mkr)
och i Åryd lägre kostnad (30 mkr) p g a förberedelser vid mötesspårsbygget.
75 En planskildhet i Åryd kostar 25-35 mkr. I Skruv byggs en planskildhet i samband med mötesspåret.
76 En ny fullängds mötesstation kostar 80-100 mkr. Om det skulle räcka med en kort mötesstation reduceras
kostnaden till 60-80 mkr. Här räknas med en kostnad mitt emellan = 80 mkr.
71
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5.6 Investeringskostnader i UA3
Samma som i UA2. Total investeringskostnad: Ca 340 mkr.
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6. Utvärdering

I följande avsnitt utvärderas de olika alternativen (JA, samt UA1, UA2 och
UA3). Utvärderingen görs utifrån följande parametrar:









Ortsutveckling och regionala effekter
Resandeutveckling
Fysiska förutsättningar
Miljöeffekter
Restidseffekter
Ekonomi
Folkhälsa
Vilka trafikupplägg leder till positiv regional utveckling?

6.1 Regionala effekter och ortsutveckling
De regionala effekterna har här utvärderats med hjälp av en skattning av hur
mycket den ekonomiska tillväxten påverkas i Växjö med omgivande arbetsmarknad. Eftersom arbetsmarknaderna runt Växjö, Kalmar och Karlskrona
överlappar varandra har här enbart effekterna för Växjös del beräknats, för att
undvika att samma effekter räknas hem i fler än en arbetsmarknad. Växjös
arbetsmarknad har här definierats som den befolkning som når Växjö inom 45
minuter – se Figur 6-1 som illustrerar kollektivtrafikens täckning. I renodlade
bussrelationer har biltrafiken en större täckning, medan kollektivtrafiken ofta
har större täckning där det finns tåg. Ny regionaltågstrafik kan således
förväntas innebära en förbättrad regional tillgänglighet.
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Figur 6-1

Kollektivtrafiktäckning inom 45 minuters restid från Växjö station. Källa: Norrlandsresan.77

Området i figuren stämmer relativt väl med SCB:s kommunbaserade definition
av Växjös arbetsmarknad: Växjö, Tingsryd, Alvesta, Lessebo och Uppvidinge
kommuner.78 Tillsammans har dessa kommuner omkring 140 000 invånare, vilket är drygt 70 % av den samlade befolkningen i Kronobergs län.79 Den
samlade bruttoregionprodukten i Kronobergs läns var år 2015 74,5 miljarder
kronor.80 Växjös arbetsmarknads BRP bör alltså uppgå till omkring 52,2
miljarder kronor (0,7*74,5), varav 31,3 miljarder kronor utgörs av lönesumman
(60 % av BRP).
Dessa värden har, tillsammans med sambandet mellan arbetsmarknadsstorlek
och ekonomisk tillväxt i kapitel 3.4, använts som indata för att översiktligt beräkna samhällsnyttor av de olika trafikuppläggen.

JA och UA1A – dagens tågtrafik
Jämförelsealternativet, liksom utredningsalternativ 1A är detsamma som
dagens trafik med avseende på tågtrafikens och kollektivtrafikens geografiska
täckningsgrad i stråket Växjö – Kalmar, vilket gör att det inte leder till någon
utökad arbetsmarknad eller större tillväxteffekter för Växjös arbetsmarknad.
77

78

Norrlandsresan: http://reseplanerare.norrlandsresan.se/bin/query.exe/sn?L=vs_norrlandsresan&ujm=
1&mapType=REACH. [2017-09-14].

SCB, 2015. Lokala arbetsmarknader. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistikrams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/forteckning-over-lokalaarbetsmarknader/
79 SCB, 2016. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2016 och befolkningsförändringar 1 januari–30 juni
2016. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-ochriket/forsta-halvaret-2016/
80 SCB, u.å. Regionala räkenskaper 2000-2015. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/regionalrakenskaper/
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UA1B, UA1C och UA2 – tågtrafik med stopp i Skruv och Åryd
Tågstopp i framför allt Skruv leder till en liten utökning av Växjös arbetsmarknad. Här har antagits en ökning med 2 000 invånare (till befintliga ca
159 000 invånare år 202581), vilket utifrån ovan givna indata och samband leder
till en ökning av den årliga tillväxttakten med ca 0,5 %, eller 1,5 mkr per år i
ökad BRP-tillväxt. Om detta räknas upp för de 8 åren 2017-2025 blir det en 12
mkr (8*1,5=12) större årlig BRP-tillväxt år 2025 i UA än i JA.
Nya tågstationer skulle kunna få positiva effekter på befolkningsutvecklingen i
framförallt Åryd, som får mycket kort pendlingsavstånd till Växjö, men även i
Skruv som får kraftigt förbättrade förutsättningar för arbetspendling till regionens tre stora arbetsmarknader. I Åryd skulle en framtida station dessutom
kunna integreras i områden där bostads- och verksamhetsutbyggnad planeras.

UA3 – färre Öresundstågstopp
I UA3 möjliggör Krösatågssatsningen mellan Växjö och Emmaboda att
Öresundstågstoppen i Hovmantorp och Lessebo tas bort, vilket i sin tur minskar
restiden mot Kalmar så att även Nybro hamnar inom 45 minuters restid från
Växjö. Detta innebär en ytterligare ökning av Växjös arbetsmarknad med
17 000 invånare, utöver de 2 000 invånarna som tillkommer till följd av
tåguppehåll på nya orter (främst Skruv). Detta leder till en ökning av den årliga
tillväxttakten med ca 2,5 % jämfört med JA, vilket kan omsättas till 13,5 mkr
per år i ökad BRP-tillväxt. År 2025 innebär det 108 mkr större årlig BRPtillväxt i UA än i JA.
Liksom i UA1 och UA2 kan nya stationer i Åryd och Skruv medföra positiva
effekter på befolkningsutvecklingen i de båda orterna. Samtidigt innebär UA3
försämrad tillgänglighet till regionens arbetsmarknader för de som är bosatta i
Lessebo och Hovmantorp. Lessebo kommun har en stor andel utpendling och
en betydande del av utpendlingen från båda orterna går mot tätorter där
Öresundstågen stannar idag.

6.2 Resandeutveckling
JA
Jämförelsealternativet innebär ett beräknat ökat kollektivresande med omkring
440 000 resor/år (+34 %), jämfört med idag. Resandeökningen blir alltså stor i
JA jämfört med nuläget, framför allt beroende på en antagen fortsatt positiv
generell resandeutveckling. Samma taxa för regionbussar, länståg och SJ-tåg
skulle kunna ge ytterligare resandeökningar.

81

Framräknat från 2017 till 2025 utifrån siffror hämtade från: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/kommuner-i-siffror/ [2017-09-28].
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UA1A
Utredningsalternativ 1A beräknas ge 18 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA1B
Utredningsalternativ 1B beräknas ge 44 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA1C
Utredningsalternativ 1C beräknas ge 65 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA2
Utredningsalternativ 2 beräknas ge 77 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA3
Utredningsalternativ 3 beräknas ge 70 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.
De tre utredningsalternativen med nya stationer i Åryd och Skruv och en
utökad Krösatågstrafik till 12 dubbeltur per dag (UA1C, UA2, UA3) ger som
framgår ovan relativt likartade effekter. Resandeökningarna blir i samma
storleksordning i alla alternativen.
Restidskvoterna tåg/bil blir bra i samtliga i alternativ.

6.3 Fysiska förutsättningar
I JA förutsätts inga andra infrastrukturåtgärder än nytt mötesspår i Skruv, vilket
anläggs på stationsområdet där det tidigare funnits mötesspår. Dessutom ingår
nytt mötesspår i Madesjö och ombyggnadsåtgärder i Örsjö, vilka inte heller
bedöms innebära stora intrång eller andra fysiska problem.
I utredningsalternativen ingår plattformsutbyggnader i Åryd och Skruv, samt
några nya och förlängda mötesspår samt kompletterande stationsåtgärder. Inga
av dessa åtgärder bedöms leda till större intrång eller vara fysiskt svårgenomförbara.

6.4 Miljöeffekter
Miljöeffekterna av de olika utredningsalternativen har här skattats utifrån en
beräkning av värdet av en överflyttning av persontransportarbete från bil till
kollektivtrafik, samt en överslagsberäkning av ökat buller till följd av ökad tågtrafik.
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Utredningsalternativen leder till ett ökat persontransportarbete med kollektivtrafik jämfört med jämförelsealternativet. Hälften av detta antas komma från resor som annars hade gjorts med bil, medan den andra hälften från resor som annars hade gjorts med gång och cykel eller som inte hade gjorts alls. Beräkningsvärden framtagna av Svensk Kollektivtrafik ger en ekonomisk värdering av
utredningsalternativen på omkring 75 000–425 000 kr per år i minskade utsläpp
(CO2-ekvivalenter) från biltrafiken, jämfört med JA, se Tabell 6-1.82 Eftersom
det i huvudsak rör sig om en tågsatsning och ökat resande med tåg antas miljöeffekten per ökad personkilometer med kollektiva färdmedel medföra en
kostnad på 0 kr.
Tabell 6-1 Värdering av minskade utsläpp till följd av kollektivtrafiksatsningar enligt utredningsalternativen. Persontransportarbetet i nuläget är 153 737 tusen pkm/år.
JA

UA1A

UA1B

UA1C

153 737

154 717

155 421

158 898

158 148

159 396

Jmft m JA (tusen pkm/år)

3 176*

980

1 684

3 162

4 411

5 659

50 % överflyttning från bil (tusen pkm/år), jmft m JA

1 588*

490

842

1 581

2 206

2 830

Antal överflyttade fordonskm
i bil (tusen pkm/år), jmft m JA

1 323*

408

702

1 317

1 838

2 358

+74

+126

+237

+331

+424

Persontransportarbete med
kollektivtrafik (tusen pkm/år)

Ekonomiskt värde (tusen
kr/år), jmft m JA

UA2

UA3

* Jämfört med nuläget.

UA3 ger det största ekonomiska värdet, till följd av störst ökning av antalet
personkilometer med kollektiva färdmedel. Detta beror i sin tur på att
alternativet innebär ett trafikupplägg med indragna Öresundstågstopp i
Hovmantorp och Lessebo, vilket snabbar upp längre tågresor och gör dem mer
attraktiva.
I samtliga utredningsalternativ leder en ökad tågtrafik till förhöjda bullernivåer
längs med järnvägen. Överslagsberäkningar ger en ökning från av ekvivalentnivån från ca 52,5 dbA till 53,5 dbA. Samtidigt minskar buller från buss- och
biltrafiken lokalt till följd av överflyttningar av resor, men denna effekt är
sannolikt betydligt mindre.

6.5 Restid jämfört med bil
JA
I Tabell 6-2 visas restidskvoter mellan kollektivtrafik (snabbaste turen under en
högtrafiktimme) och bil i JA och UA1A om kollektivtrafikens väntetider är räknas bort. Av tabellen framgår att tåg i JA är ett restidsmässigt attraktivt
82

Svensk Kollektivtrafik 2011. Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. Varje fordonskilometer med bil
innebär 1,2 personkilometer och varje fordonskilometer med bil innebär en samhällsekonomisk kostnad på
0,18 kr till följd av utsläpp.
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alternativ till bil vid resor mellan Växjö och orter i Kalmar och Blekinge län
som har direkta tågförbindelser till Växjö.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,6 1,0 1,4 1,3 0,9

0,9

1,0

1,0 1,0

Kalmar

1,0

1,4

1,0

1,1

1,4

0,9

1,0 1,0 1,1 1,1

1,0

1,0

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,4

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3 1,0 1,5 1,2 1,1

1,0

1,1

0,6

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,3

Kalmar

Örsjö

1,1

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-2 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil. I kollektivtrafikrestiden är gångrestid till/från station
eller hållplats, samt eventuell bytestid medräknad. Restiden för den snabbaste turen under
varje timme har använts. I bilrestiden är gångrestid till/från parkering och tid för parkeringssök medräknad.

-

UA1A
I Tabell 6-3 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. Färgmarkeringarna i tabellen indikerar
om restidskvoten minskat (grön) eller ökat (röd) jämfört med JA. Vid resor till
Växjö är restiden med tåg och bil ungefär densamma i merparten av
relationerna.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,3 1,0 1,2 1,2 0,9

0,9

1,0

1,0 1,0

Kalmar

1,0

1,4

1,0

1,1

1,4

0,9

1,0 1,0 1,1 1,1

1,0

1,0

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,4

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3 1,0 1,5 1,2 1,1

1,0

1,1

0,6

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,3

Kalmar

Örsjö

1,1

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-3 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA1B och UA1C
I Tabell 6-5 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. Färgmarkeringarna i tabellen indikerar
om restidskvoten minskat (grön) eller ökat (röd) jämfört med JA. Vid resor till
Växjö är restiden med tåg och bil ungefär densamma i merparten av
relationerna.
Det ska poängteras att tabellen nedan inte tar hänsyn till det ökade turutbudet i
flera relationer, bland annat Kalmar – Växjö. Trots att restidskvoten mellan
kollektivtrafik och bil har ökat svagt i UA1B och UA1C har möjligheterna att
resa mellan orterna förbättrats kraftigt tack vare det ökade antalet direkttåg.
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Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,1 1,0 1,1 1,1 0,9

1,0

1,0

1,1 1,1

Kalmar

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0 0,9 1,2 0,9

0,9

0,9

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,2

1,0

1,1

1,3

1,1

1,4 1,0 1,5 1,6 1,1

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,2

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-4 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA2
I Tabell 6-5 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. För Växjö innebär UA2 en viss
försämring vid resor från Lessebo, Vissefjärda och Holmsjö och en viss
förbättring vid resor från Skruv, Örsjö, Trekanten och Smedby.
För Kalmar och framförallt Karlskrona innebär UA2 tydliga förbättringar i nästan samtliga resrelationer.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,2 1,0 1,2 1,2 0,9

1,0

1,1

1,0 1,0

Kalmar

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0 0,9 1,0 0,9

1,1

1,1

1,0 1,0

Karlskrona

1,0

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

1,0 0,9 1,1 1,2 1,0

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,2

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-5 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA3
I Tabell 6-6 redovisas restidskvoter i UA3. Vid resor mellan Växjö och orter
öster om Lessebo blir restiden med tåg kortare eller likvärdig med restiden med
bil.
Observera att kollektivtrafikrestiden som tabellen är baserad på är ett
medelvärde av Krösatågen och Öresundstågen. I UA3 är restiden med
Öresundståg mellan Växjö och orter öster om Emmaboda kraftigt förkortad.
Samtidigt blir restidskvoten vid resor till eller från orter där Öresundstågen inte
lägre stannar sämre.
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Holmsjö

Bergåsa

0,8

1,1 0,9 1,1 1,1 0,8

0,9

1,0

1,1 0,9

Kalmar

0,8

1,0

1,1

1,2

1,0

0,9

1,0 0,9 1,0 0,9

1,1

1,1

1,0 1,0

Karlskrona

0,9

0,9

1,0

1,1

0,9

0,9

1,0 0,9 1,1 1,2 1,0

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,3

Smedby

Emmaboda

1,2

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-6 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

6.6 Ekonomi
Samtliga studerade alternativa trafikupplägg ger något ökade kostnader, vilket
ska ställas mot det ökade resande och därmed ökade intäkter som dessa
alternativ innebär. Nedan redovisas siffror för hela trafiksystemet, samt för
Kronobergs del inom parentes.

JA
Jämförelsealternativet beräknas ge den bästa kostnadstäckningen av de olika
alternativen; närmare 275 % (423 %) i marginalkostnadstäckning och 73 %
(90 %) i genomsnittlig kostnadstäckning.

UA1A
Utredningsalternativ 1A ger en marginalkostnadstäckning på 12 % (11 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 70 %
(83 %).

UA1B
Utredningsalternativ 1B ger en marginalkostnadstäckning på 38 % (52 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 72 %
(89 %).

UA1C
Utredningsalternativ 1C ger en marginalkostnadstäckning på 12 % (19 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 65 %
(80 %).

UA2
Utredningsalternativ 2 ger en marginalkostnadstäckning på 9 % (19 %), vilket
gör att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 60 % (80 %).

UA3
Utredningsalternativ 3 ger en marginalkostnadstäckning på 9 % (11 %), vilket
sänker den genomsnittliga kostnadstäckningen till 58 % (70 %).
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6.7 Folkhälsa
Folkhälsoeffekterna av de olika alternativen har beräknats med hjälp av verktyget HEAT83, som värdet av den ökade fysiska aktivitet som en överflyttning
från bilresor till kollektivtrafikresor, med anslutande gång- och cykelresor till
och från hållplatser och stationer, jmfr Tabell 3-2.
Eftersom de olika trafikuppläggen skiljer sig åt huvudsakligen vad gäller
förutsättningarna för regionala och interregionala resor har det antagits att de
nya kollektivtrafikresor som inte är överflyttning från bil (50 %) är helt nya
resor, som görs till följd av att de kollektiva resmöjligheterna förbättras, inte
överflyttning från gång och cykel. Detta antagande bedöms rimligt då det
framför allt rör sig om utökad tågtrafik, med avstånd som vanligen överstiger
gång- och cykelresors längd. Samtidigt reduceras busstrafiken, vilken kan ses
som en konkurrent till gång och cykel, med sina kortare avstånd mellan
hållplatserna.
Nedan redovisade siffror är den samhällsekonomiska värderingen av ökad
fysisk aktivitet i de olika utredningsalternativen, i jämförelse med JA. Någon
värdering av jämförelsealternativet i relation till nuläget har inte kunnat göras
eftersom det ökade resandet i jämförelsealternativet beror på en generell
resandeökning och inte en överflyttning från bil till följd av förbättrad
kollektivtrafik.

UA1A
Utredningsalternativ 1A innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 139 000
kr/år, jämfört med JA.

UA1B
Utredningsalternativ 1B innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 571 000
kr/år, jämfört med JA.

UA1C
Utredningsalternativ 1C innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 709 000
kr/år, jämfört med JA.

UA2
Utredningsalternativ 2 innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 972 000
kr/år, jämfört med JA.

UA3
Utredningsalternativ 3 innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 960 000
kr/år, jämfört med JA.

83

http://www.heatwalkingcycling.org/index.php
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6.8 Vilka trafikupplägg leder till positiv regional utveckling?
En Krösatågssatsning Växjö – Emmaboda kan få stor betydelse för
utvecklingen av orterna Åryd och Skruv. Likartade förutsättningar för
utveckling som i Gästrikland, Uppland, Östergötland och Skåne bör finnas.
Särskilt i Åryd, med kort restid till Växjö, kan en station skapa förutsättningar
för bostadsutbyggnad. Såväl Åryd som Skruv är emellertid små tätorter
(vardera 600–700 invånare per ort), vilket ger en mycket begränsad effekt på
den samlade regionala utvecklingen. På den enkelspåriga Kust-till-kustbanan
finns inte plats för att köra Krösatåg tätare än en gång i timmen. För att
tillskapa attraktiva pendlingsmöjligheter på en så kort sträcka som Åryd-Växjö
(12 km) är timmestrafik i rusningstid i underkant.
Resandeökningen i Hovmantorp och Lessebo kan bli väl så stor räknat i antal
nya resor jämfört med Åryd och Skruv. I dessa större orter skulle tågutbudet i
rusningstid öka från timmestrafik till halvtimmestrafik. Som jämförelse kan
nämnas att i den skånska delen av Krösatågssatsningen Hässleholm-Växjö var
resandeökningen i Osby84 mer än dubbelt så stor som den sammanlagda
resandeökningen i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg.85 Då bör noteras att
Osby sedan tidigare hade en ganska väl utbyggd tågtrafik. En påtaglig
förbättring av resmöjligheterna i Hovmantorp och Lessebo kan uppnås även
utan Krösatågssatsning, genom att bussturerna läggs mitt emellan tågturerna.
Med strikt takttrafik för både tåg och bussar kan en ytterligare effekt nås.
En aspekt att väga in när en Krösatågssatsning Växjö-Emmaboda diskuteras är
förutsättningarna för att få till stånd en tågtrafik med god punktlighet. De
senaste åren har flera nya mötesstationer byggts på Kust-till-kustbanan och med
Skruv 2018 blir det en ganska jämn fördelning av mötesstationer mellan Växjö
och Emmaboda. Längsta avståndet mellan två mötesstationer blir 13 km (ca 7
minuter)86. Det är en relativt god standard på en bana med en stomtrafik i
timmesintervaller samt viss annan trafik, främst godståg. Om Krösatågstrafik
startas utökas antalet tåg per maxtimme och riktning från 2 till 3 och då ökar
risken för förseningar. På korta enkelspåriga sträckor går det ofta bra att köra 3
tåg i timmen, men mellan Alvesta och Kalmar är det 13 mil. På hela den
sträckan skulle det bli upp till 3 tåg per timme och riktning i rusningstid. I
nuläget torde inte finns någon så lång enkelspårssträcka i Sverige som
trafikeras med 3 tåg i timmen eller mer. Att komplettera med ytterligare
mötesstationer kan vara en möjlighet, men eftersom mötesspårsavstånden är så
jämnt fördelade skulle det behövas ett nytt mötesspår mellan varje befintligt87

84

I Osby blev turutbudsökningen lika stor som den skulle kunna bli i Hovmantorp och Lessebo, d v s utökning
från timmestrafik till halvtimmestrafik i rusningstid.
85 2013-2014 ökade kollektivresandet i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg inkl omgivande landsbygd med ca
40 resor/vardag. Det kan jämföras med ökningen i Osby som var 200 resor/vardag (420 tågresor – 220
bussresor)
86 Växjö-Åryd är 13 km
87 Möjligen med undantag av Hovmantorp-Lessebo, som bara är 9 km
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om det ska få någon större påverkan på punktligheten88. Även med fler
mötesstationer mellan Växjö och Emmaboda riskerar punktligheten att
försämras om Krösatågstrafik införs89. Samtliga utredningsalternativ innebär en
utökad tågtrafik på den enkelspåriga Kust-till-kustbanan. Utökningen är något
mindre i UA1A och UA1B än i övriga alternativ.

6.9 Samlade effekter
De effekter av utredningsalternativen som kunnat kvantifieras har samlats i
Tabell 6-7, med de bästa alternativen avseende respektive bedömningskriterium
markerade i grönt.
Tabell 6-7 Kvantifierade effekter av utredningsalternativen, jämfört med JA, år 2025.
UA1A
Ökat antal resor/år

UA1B

UA1C

UA2

UA3

+18 000

+44 000

+65 000

+77 000

+70 000

Marginalkostnadstäckningsgrad

12 %

38 %

12 %

9%

9%

Genomsnittlig
kostnadstäckningsgrad

70 %

72 %

65 %

60 %

58 %

+0,1

+0,6

+0,7

+1,0

+1,0

+0

+12,0

+12,0

+12,0

+108,2

Ekonomiskt värde av minskade
utsläpp (mkr/år)

+0,0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4

SUMMA samhällsekonomiskt
kvantifierade effekter (mkr/år)

+0,1

+12,7

+12,9

+13,3

+109,6

Samhällsekonomiskt
kvantifierade effekter
Ekonomiskt värde av ökad fysisk
aktivitet (mkr/år)
Årlig BRP-tillväxt i Växjös
arbetsmarknad år 2025 (mkr)

88

4 nya mötesstationer Växjö-Emmaboda (exkl Hovmantorp-Lessebo som är den enda delsträckan som är
under 10 km) bedöms kosta ca 4 x 80 mkr = 320 mkr. Dessutom behövs fler mötesstationer öster om
Emmaboda.
89 Jämför Ystadbanan som är ca 6 mil lång och där det går upp till 3 tåg per timme och riktning. Trots att det
genomsnittliga avståndet mellan mötesstationerna där är kortare än Växjö-Emmaboda, så har Ystadbanan
återkommande punktlighetsproblem.
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7. Slutsats och förslag på alternativa
utvecklingsvägar

Utredningens resultat visar att nya Krösatågsstationer i Brände udde och Bäckas-löv svårligen kan motiveras utifrån resandesynvinkel – även om stora
stationsnära utbyggnader genomförs.
Jämförelsealternativet Växjö – Emmaboda – Kalmar/Karlskrona, som innebär
en förenklad struktur med takttidtabeller och samordning mellan tåg och buss
men inga nya stationer, skulle ge 33 % resandeökning jämfört med nuläget,
varav 25 % ökning till följd av den generella trenden. Tack vare ökade
biljettintäkter och mycket begränsade kostnadsökningar visar JA på mycket god
trafikekonomi (275 % i marginalkostnadstäckning och 73 % i genomsnittlig
kostnads-täckningsgrad). Samordnad taxa mellan bussar, länståg och SJ-tåg kan
ge ytterligare resande- och intäktsökningar. Ett genomförande av JA
rekommenderas.
Det utredningsalternativ som ger bäst trafikekonomiskt utfall är UA1B. Nya
stationer i Åryd och Skruv med ett glest turutbud ger det beräkningsmässigt
bästa företagsekonomiska resultatet på grund av små kostnadsökningar vid
utbyggd tågtrafik. Samtidigt blir resandeökningen jämfört med JA liten
(+44 000 resor/år eller +150 resor/dag). Det bör dock observeras att
beräkningsmodellen inte beaktar att det ofta blir ett språng i
resandeutvecklingen vid 10-15 dubbelturer och i UA1B är det bara 8
dubbelturer. Det finns alltså risk för att resandeökningen i detta alternativ
överskattas.
En ytterligare utbyggnad av tågtrafiken bortom Emmaboda med större turutbud
ger små beräknade resandeökningar och stora kostnadsökningar jämfört med
JA.
Det kan finnas stora regionalekonomiska nyttor med nya stationer som inte är
direkt mätbara. Erfarenheter från andra tågsatsningar visar att effekterna på
berörda orter kan bli stora och befolkningsutvecklingen kan vändas i positiv
riktning, vilket kan ha ett stort värde. Trafiksatsningarna behöver då följas i den
kommunala planeringen med bl a bostadsutbyggnad. För att effekterna ska bli
stora bör dock turutbudet vara högre än det är i UA1B.
Effekter utöver de som ingår i en traditionell trafikekonomisk kalkyl har också
beaktats i utredningen, t ex påverkan på regionens tillväxt, social hållbarhet,
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folkhälsa och miljöeffekter. Störst beräkningsbart ekonomiskt värde blir det i
UA3, där den regionala tillväxttakten ökar när restiden Växjö-Kalmar förkortas,
vilket får stort genomslag i kalkylen. Detta alternativ är dock det som är
företagsekonomiskt dyrast att genomföra. De samhällsekonomiska vinsterna av
regionförstoringen är mycket större än det ökade företagsekonomiska
underskottet.
Samtliga utredningsalternativ ger positiva värden avseende folkhälsa (ökad
fysisk aktivitet) och minskade utsläpp jämfört med JA. De beräkningsmässiga
effekterna av detta blir dock jämförelsevis små. Utredningsalternativen kan
även bedömas innebära en ökad social hållbarhet, eftersom Lessebo och Skruv
är socioekonomiskt svaga områden (högt socioekonomiskt index).
Det krävs stora infrastrukturinvesteringar i samtliga alternativ. I JA behövs
förutom det beslutade mötesspåret i Skruv ca 135 mkr i infrastrukturinvesteringar. Med nya stationerna i Åryd och Skruv bedöms en tillkommande
kostnad på ca 125 mkr, d v s totalt ca 260 mkr. I UA2 och UA3 tillkommer
ytterligare investeringar på ca 80 mkr.
En aspekt som också bör beaktas är att en kraftig utbyggnad av tågtrafiken
Emmaboda – Växjö skulle öka risken för punktlighetsproblem för befintlig tågtrafik, eftersom Kust-till-kust-banan är en lång enkelspårig järnväg med begränsad kapacitet. Kapacitet och punktlighet kräver fördjupade analyser innan
beslut om utökad tågtrafik fattas.
Om ytterligare åtgärder utöver JA ska prövas, utan att något av utredningsalternativen väljs, skulle det kunna vara turutbudsökningar i högtrafik mellan
Emmaboda och Växjö. Främst gäller detta enstaka turer mot Växjö på
morgonen och från Växjö på eftermiddagen. Dessa turer kan köras med
Krösatåg eller Öresundståg och ha samma uppehållsbild som Öresundstågen.
Eftersom dubbelkopplingar av Öresundståg då kan undvikas blir
marginalkostnaden relativt låg. Utbyggnaden kan ske successivt efterhand som
behovet uppstår och trafikekonomin tillåter. Dessa turer skulle eventuellt kunna
kopplas ihop med Krösatågen till/från Kalmar. En sådan måttlig utbyggnad
skulle troligen kunna göras utan att mer infrastrukturutbyggnad än i JA behövs.

Bilaga 1. Metod för beräkning av resande och
trafikekonomi
Utgångspunkten för effektberäkningarna är tillgänglig resandestatistik i form av
på- och avstigandestatistik (PASTA-räkningar) för Öresundståg, påstigandestatistik för busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi, samt totalt påstigande på
Krösatåg på sträckorna Emmaboda-Kalmar och Emmaboda-Karlskrona. Statistiken för Öresundståg och bussar är uppdelad per hållplats/station, medan statistiken för Krösatåg är uppdelad på respektive sträcka.
Utifrån dessa siffror har dagens resande i 20 resrelationer, samt stråket Emmaboda-Kalmar och en sammanvägd schablon för resandet Kalmar-Skåne,
skattats, se tabell nedan. Skåne har här representerats av Lund, för att ta hänsyn
till att det mesta resandet går till Malmö och vidare över Öresundsbron
samtidigt som stationerna i norra Skåne ligger på betydligt kortare avstånd från
Kalmar.
För Skruv, som idag inte trafikeras med kollektivtrafik österut, har resandet
antagits till 40-45 påstigningar per invånare, år, vilket för Skruv (586 inv.) ger
totalt knappt 50 000 resor/år (resor både till och från Skruv). Om 25 % av dessa
går till Emmaboda innebär det knappt 12 500 resor/år.
Osäkerheten i dessa skattningar av resandet är tämligen stor, men eftersom
antalet resor i de olika relationerna endast har använts för att vikta
konsekvenserna av de olika alternativens (JA, UA1A-C, UA2, UA3)
trafikupplägg spelar det mindre roll att antalet resor inte är exakt. Antalet resor
är detsamma för samtliga alternativ. Det viktiga i sammanhanget är att
storleksförhållandena mellan de olika resrelationerna överensstämmer ungefär
med verkligheten.
För att beräkna resandeförändringar har en modell byggts i Microsoft excel för
att beräkna den genomsnittliga resuppoffringen för de olika resrelationerna i
respektive alternativs trafikupplägg. Resandeförändringarna har i modellen
beräknats med hjälp av elasticitetsberäkningar, och standardvärden90 enligt nedan:




Upplevd restid (min): 2*genomsnittlig väntetid upp till 10 min (väntetid
därutöver viktas med 1 ggr) + 1*åktid + 2*bytestid + 5*antal byten
Genomsnittlig väntetid: halva tiden mellan två avgångar
Elasticitet för upplevd restid91: -0,6

Dessutom har ett antal schablonvärden använts för att beräkna effekterna av
takttrafik, utökad tågtrafik och den generella resandeutvecklingen från idag till
målåret 2025:

90

Generell resandeutveckling till målåret 2025: +25 % 92

SKL & Trafikverket (2012). Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.
Restidselasticiteten -0,6 innebär att resandet t ex ökar med ca 6 % när restiden minskar med 10 %. Enligt
Kol-TRAST används elasticitetsvärdet -0,6 för åktid, men är här utvidgat till att användas för viktad (upplevd)
restid.
92 Sammanvägd beräkning 2012-2016 av LTKs regionbussa, Öt-åg och K-tåg, vilket visar en resandeökning
med totalt 1,1 miljoner resor/år (+23 %). Ungefär hälften av denna ökning antas komma från utbyggd och
91







Resandeökning tack vare övergång från icke takttidtabell till ”halvtakttidtabell”, eller från ”halvtakttidtabell” till strikt takttidtabell: + 6 %93
Uppräkning för äldre resandestatistik och missade resor (ex vis resor
med resplus-biljetter): + 5 %
Övergång från icke takttidtabell till strikt takttidtabell: + 12 %
Resandeökning tack vare införande av tågtidtabell (ny tågstation): + 20
%
Resandeökning tack vare förbättrad tågtrafik (t ex införande av
Öresundståg) på en sträcka som tidigare endast trafikerats med Krösatåg:
+ 10 %

Eftersom graden av takttidtabell och effekten av utökad tågtrafik ser olika ut för
de olika resrelationerna har en genomsnittlig effekt beräknats för respektive
studerat trafikupplägg och resrelation.
Det totala resandet per resrelation och trafikupplägg har sedan beräknats enligt
följande formel:
𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 ∙ (1 + 𝐺𝑅) ∙ (1 + 𝑇𝑇) ∙

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔
(𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔 )

‒ 0,6

,

där GR = generell resandeutveckling (+25 %),
TT = effekt av takttrafik och förbättrad tågtrafik (+ 0 % till +26 %).
Intäkterna för de alternativa trafikuppläggen har beräknats enligt
schablonvärdet om 0,8 kr/person-km94, medan kostnaderna beräknats enligt
följande:
320 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑠𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟/𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔 ∙ 𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝑘𝑟/𝑣𝑘𝑚





Kostnaden per vagnkilometer95 har satts till:
24 kr/km, periodbuss
61 kr/km, Krösatåg
67 kr/km, Öresundståg

Dessa inkluderar samtliga kostnader för trafiken, inte bara driftkostnader, utslagna per vagnkilometer.

förbättrad tågtrafik, medan hälften antas utgöra en generell resandeökning (+11,5 %). Extrapolerat över
perioden 2017-2025 innebär detta en ökning med totalt 25 %.
93 Takttidtabell i regional trafik brukar anses innebära 10-15 % högre resande, d v s ca 12 %. Källa bl a Oskar
Fröidh, KTH. Här sker en övergång från tidtabell med delvis fasta minuttal till strikt takttidtabell. Därmed
antages resandeökningen bli hälften, dvs 6 %.
94 Justerat värde, utifrån de 0,75 kr/pkm som används i Serder&Serder PM 2014-04-30 angående
resandeutveckling och trafikintäkter för persontrafiken på sträckan Kalmar-Växjö vid införandet av
Krösatågstrafik.
95 Källa: Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar, Skånetrafiken 2014-11-26

Resrelationer

Dagens resande, Effekt av utökad tågtrafik samt mer konsekvent
resor/år
takttrafik
JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Växjö-Åryd

21 992

6%

6%

16%

26%

26%

26%

Växjö-Furuby

13 957

6%

6%

6%

6%

6%

12%

Växjö-Hovmantorp

106 300

8%

10%

10%

10%

10%

8%

Växjö-Lessebo

193 188

8%

10%

10%

10%

10%

8%

Växjö-Skruv

24 862

6%

6%

16%

26%

26%

26%

Växjö-Kosta

52 524

6%

12%

6%

6%

12%

12%

Växjö-Emmaboda

10 501

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Växjö-Nybro

32 449

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Växjö-Kalmar

163 288

6%

6%

6%

6%

6%

6%

31 505

6%

6%

6%

6%

6%

6%

128 328

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Emmaboda-Karlskrona

85 552

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Vissefjärda-Emmaboda

12 915

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Vissefjärda-Karlskrona

12 915

6%

6%

6%

6%

6%

6%

2 752

6%

6%

6%

6%

6%

6%

15 741

6%

6%

6%

6%

6%

6%

3 652

8%

10%

10%

10%

10%

8%

13 075

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Skruv-Lessebo

755

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Kosta-Lessebo

1 594

6%

12%

6%

6%

12%

12%

3%

3%

3%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Växjö-Karlskrona
Kalmar-Karlskrona

Lessebo-Emmaboda
Lessebo-Kalmar
Hovmantorp-Lessebo
Skruv-Emmaboda*

Emmaboda-Kalmar, Nybro-Kalmar,
resor t/fr Örsjö, Trekanten, Smedby

287 765

Kalmar-Skåne

140 319

Totalt

1 355 929

* OBS! Denna resrelation finns inte idag och här har resandet beräknats utifrån antaganden om ortstypen och relationen till närliggande orter: 42,5 resor/inv och år, 586 inv, 25 % av resorna till och från
Emmaboda. +5 % för missade resor.

Bilaga 2. Principtidtabeller

Bilaga 3. Grafiska tidtabeller
UA1B och UA1C

UA2

UA3
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Verksamhetsplan för Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018 (17RK1589)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till verksamhetsplan 2018 för hälso- och sjukvården.
Sammanfattning

Verksamhetsplanen 2018 för hälso- och sjukvården utgår från regionfullmäktiges budget
för 2018 och plan för 2019-2020 med de särskilt definierade uppdragen. Dessutom
innehåller förslaget hälso- och sjukvårdsnämndens egna uppdrag och styrtal. Hänsyn har
också tagits till det pågående utvecklingsarbetet med bland annat utvecklingsstrategin
Närmare Kronobergaren.
Yrkande
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna
meddelar att de ej deltar i beslutet.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att ställa sig bakom förslaget till verksamhetsplan 2018 för hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Verksamhetsplan för hälso- och sjukvården 2018
 Beslutsunderlag: Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
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sjukvårdsnämnd

Gäller för: 2018 Enhet: Hälso- och sjukvårdsnämnd Ansvarig: Per-Henrik Nilsson
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SAMMANFATTNING
MÅLBILD 2027

NÄRMARE KRONOBERGAREN
STRATEGISKA INRIKTNINGAR 2027





I Kronoberg ska vården vara till för alla
I Kronobergaren ska vården vara nära och samordnad
I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
I Kronoberg ska patientens behov mötas med kompetens och arbetsglädje

PERSPEKTIV
Invånare: Vi ska utveckla den personcentrerade vården där personalen med hög kunskap och
kompetens skapar förtroende för verksamheten. Genom att erbjuda säker, jämlik och
hälsofrämjande vård utifrån patientens behov bidrar vården till en god hälsoutveckling i
befolkningen.
Medarbetare: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, känner
arbetsglädje och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarens hela arbetsliv och utgår från modellen:
attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta.
Verksamhetsutveckling: Vi är en lärande organisation med hög kvalitet och tillgänglighet i
verksamheterna. Vi har ett teambaserat arbetssätt som driver processutvecklingen. Våra
uppföljningssystem och vårt engagerade ledarskap stödjer allas delaktighet i ett systematiskt
förbättringsarbete.
Ekonomi: Vi ska förbättra kvaliteten i budget och redovisning med syfte att öka förståelse och
därmed kostnadsmedvetande. Vi ska utveckla och verksamhetsanpassa ekonomistyrningen med
inriktning mot långsiktighet för att minska felaktig resursanvändning.

Regionfullmäktiges övergripande långsiktiga mål 2018





Invånarperspektivet - Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Medarbetarperspektivet – Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Verksamhetsutvecklingsperspektivet – En effektiv verksamhet med högkvalitet
Ekonomiperspektivet – Hållbar ekonomi i balans

2

Hälso- och sjukvårdens viktigaste mål 2018-2020
Invånarperspektivet



Högt förtroende för verksamheten
Jämlik vård och hälsa

Medarbetarperspektivet


Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsutvecklingsperspektivet




God kvalitet och säker vård
Effektiva processer
Personcentrerad vård

Ekonomiperspektivet


Ekonomi i balans

Hälso- och sjukvårdens prioriterade områden 2018





Digitalisering
Utfasning hyrpersonal
Patientprocesser (Nära vård, Äldrehälsa)
Vårdrelaterade infektioner

INVÅNARE
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att när det
gäller förtroende för hälso- och sjukvården placerar sig Region Kronoberg som är bland de
bästa i jämförelse med samtliga regioner och landsting. I Vårdbarometerns samtliga parametrar
placerar vi oss i bland de bästa regionerna och landstingen i Sverige. Störst förtroende i länet
får 1177 Vårdguidens råd om hälsa och vård via telefon. Där placerar sig Region Kronoberg på
en tredjeplats bland Sveriges 21 regioner och landsting. Vårdcentralerna i Kronoberg placerar
sig på en fjärdeplats och sjukhusen på en sjätteplats. Enligt resultatet i ”Vården i siffror”
hamnar Kronoberg sammantaget på en framstående femteplats i kvalitetsjämförelse med
landets 21 regioner och landsting. Resultatet visar bland annat att patienterna är nöjdast med
hälso- och sjukvården i Kronoberg och att vår kvinnosjukvård ligger i topp.
Vi har en förbättringspotential när det gäller patienters och närståendes delaktighet. Den nya
patientlagen, som gäller från och med januari 2015, ställer ökade krav på information och
patientdelaktighet. Implementering pågår av ett personcentrerat arbetssätt som bidrar till att
stärka såväl patienters som närståendes delaktighet. En tydlig definition finns beslutad för att
beskriva vad personcentrerad vård betyder i Region Kronoberg. Flera verksamheter testar olika
3

förbättringsarbeten för ökad delaktighet. Ett antal studiecirklar har genomförts om
personcentrerad vård för att medarbetare i vården ska få ökade kunskaper i förhållningssättet
och bidra till förändringar på sina arbetsplatser.
Skillnaderna i hälsa ökar stadigt mellan olika grupper i befolkningen vilket visar sig i olika
ohälsotal. Det nya sjukpenningtalet1 visar på en positiv utveckling av antalet sjukpenningdagar
för både män och kvinnor. Men kvinnor har ett avsevärt mycket högre sjukpenningtal. En
handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor är antagen och ligger till grund för
insatser och åtgärder. Ett hälsofrämjande arbete där patienten erbjuds stöd för förändring av
levnadsvanorna kan bidra till att förbättra kronobergarnas hälsa. Det kan också bidra till att
utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Arbete pågår med att
utreda förutsättningarna för att införa riktade hälsosamtal i primärvården.

MEDARBETARE
Ett av de prioriterade målen för perioden är attraktiv arbetsgivare. Det krävs satsningar inom
olika områden för att kunna leva upp till målet. Region Kronoberg ska arbeta utifrån
värdegrunden med respekt för människan och ha god kunskap om ansvaret utifrån
diskrimineringslagen.
Vi befinner oss i en utmanande situation gällande kompetensförsörjningen. Vi saknar i nuläget
ett antal medarbetare inom våra viktigaste kompetenser, för att vara fullbemannade inom våra
verksamheter. Denna brist återspeglar sig i stort sett i hela landet vilket ytterligare försvårar
rekryteringssituationen. Vi arbetar på flera plan för att säkra vår kompetensförsörjning för att
på så sätt minska vårt hyroberoende och förbättra kontinuitet och ekonomi. Med egen insats
eller i samarbete med utbildningsanordnare pågår satsningar för att öka antalet AT-läkare,
utbildning av medicinska sekreterare och tandsköterskor samt ökning av antalet
utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet De satsningar som görs kommer att på några
års sikt ge oss ett betydligt bättre läge gällande kompetensförsörjningen. Vi måste dock hitta
sätt att bemanna verksamheten inom nuvarande ramar. Bristen på kompetens är i absoluta tal
inte särskilt stor (undantaget distriktsläkare) i relation till antalet anställda som finns hos oss.
Under 2018 kommer Region Kronoberg att fortsätta arbeta intensivt för att bli oberoende av
hyrpersonal. Detta är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan framförallt viktigt
ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.
Ett viktigt arbete är en fortsatt utveckling hälsofrämjande arbetsplatser, HFA. Ett
hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra hälso- och sjukvården. Medarbetarskapet ska
förtydligas och stärkas.

1

För att få fram sjukpenningtalet räknar vi ihop hur många dagar som sjukpenning och
rehabiliteringspenning har betalats ut under en 12-månaders period. Den summan delas med
antalet försäkrade i Sverige som är 16–64 år.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs mål är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att hälso- och
sjukvården har en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och
evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och
omvärldsbevakning.
Region Kronoberg har beslutat att långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen
nationell struktur för kunskapsstyrning. Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv
struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i vårt sjukvårdssystem
skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög
kvalitet. Region Kronoberg har idag goda förutsättningar för fortsatt kunskapsutveckling
genom arbeten som pågår kring studentverksamhet, kompetensutveckling, kvalitetsutveckling
och forskningsverksamhet. En översyn pågår kring hur effektiv och samordnad vår nuvarande
struktur för kunskapsstyrning är.
I det systematiska förbättringsarbetet följer hälso- och sjukvården upp, analyserar, utvecklar
och säkrar kvaliteten för att stegvis bli bättre. Arbete pågår med att utveckla en
förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där varje medarbetare känner sig
delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå Region Kronobergs gemensamma mål.
När det gäller system för verksamheternas uppföljning och analys är inte kvaliteten den
önskvärda och ännu saknas medicinsk utdata som skapar goda möjligheter till
kvalitetsförbättringar inom de kliniska processerna och i pågående forskningsarbeten.
Genom processkartläggningar och produktions- och kapacitetsgenomlysning kan flaskhalsar i
tillgängligheten identifieras och reduceras. Verksamheten har och har haft svårigheter att
planera och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till sina produktionskrav. En ojämn
arbetsbelastning och svårigheter att planera arbetet för både enskilda medarbetare och
arbetsteam leder till effektivitetsbrister och en försämrad arbetsmiljö. Kunskap om
produktionsvolymer, resursåtgång och kostnader behöver utvecklas. Under de senaste två åren
har ett antal enheter genomfört arbetet med produktions- och kapacitets-planering. Effekten så
här långt har inneburit bättre kunskaper samt överblick över verksamheten och de eventuella
brister som kräver förbättringsarbeten.
Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i enlighet med Patientsäkerhetslagen bedrivas
med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat patientfokus där patienter och
närstående ska göras delaktiga.
Vårt patientsäkerhetsarbete omfattar följande strategiska områden:


säkerhetskultur



förebyggande arbete



risk- och avvikelsehantering

Under senaste året har det skett en påtaglig minskning av trycksår medan vårdrelaterade
infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika mätmetoder. Därför är vårdrelaterade
infektioner ett prioriterat område som har ett extra fokus under 2018.
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EKONOMI
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. Hälsooch sjukvårdens ekonomiska resultat är också avgörande för att Region Kronoberg som helhet
ska nå målet om en stabil ekonomi.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska hälso- och sjukvården utveckla verksamheten.
Hälso- och sjukvården arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med användarvänliga och säkra
verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Hälso- och sjukvården är en av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga Sverige.
Resurserna i form av personalens kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant
sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för
verksamheten.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS UPPDRAG
Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg har uppdraget att tillhandahålla en god hälso- och
sjukvård och tandvård av högsta möjliga kvalitet, nära Kronobergaren. Vård ska ges på lika
villkor och bidra till en jämlik hälsa för hela befolkningen. Vi gör stor skillnad för
kronobergarna varje dag och är en viktig samhällsaktör i arbetet med att främja en god hälsa
men framförallt finns vi där och möter varje individs unika behov av hälso- och sjukvård. Det
är i varje möte som värdet av vården avgörs. Det är också där, nära kronobergaren, som vår
styrka finns. I nationella jämförelser får vi kvitto på att vi levererar en hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, och att vi gör det med service och stor respekt för människan.
Hälso- och sjukvården är en komplex och omfattande verksamhet vars grunduppdrag utgår
ifrån hälso- och sjukvårdslagen, de beslutade målen och uppdragen i budget, nationella
styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet samt tillgängliga resurser. En framgångsrik
verksamhet bygger på att patienterna har förtroende för verksamheten där hänsyn till
patienternas behov och önskemål tas. Det bygger på att olika nivåer inom regionen och
utanför samverkar. Tillgänglighet, trygghet, kontinuitet och helhetssyn är viktiga fundament. I
uppdraget ingår att planera och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv i enlighet
med vårt grunduppdrag. Här är bland annat vårdprogram, nivåstrukturering, processutveckling
t ex. standardiserade vårdförlopp och utveckling av den nya nära vården viktiga.
Närmare Kronobergaren är målbilden för utvecklingen den kommande tioårsperioden. Uppdrag
med förankring i utvecklingsstrategin kommer att definieras i budget och verksamhetsplaner.
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INVÅNARE
Hälso- och sjukvårdens viktigaste mål 2018-2020



Högt förtroende för verksamheten
Jämlik vård och hälsa

MÅL
HÖGT FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETEN
Indikator

Startläge

Förtroende för hälso- och
sjukvården enligt Hälso- och
sjukvårdbarometern

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Mål 2020

66 %

70 %

88 %

31,7

60

75

71 %

75 %

83 %

Kommentar: saknas
Andel invånare som har konto i
1177.se
Kommentar: Nytt mått 2018
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral enligt Hälso- och
sjukvårdsbarometern

Kommentar: Nästa mätning redovisas 2018
Andel av samtliga
öppenvårdsbesök som är
bokade via webbtidboken

<1%

-

5%

10 %

43 078

-

56 000

70 000

Kommentar: Nytt mått 2018
Öka användandegraden av
Mina vårdkontakter - MVK
Kommentar: Nytt mått 2018

Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs
samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för
verksamheten genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet. Region Kronoberg ska möta
de legitima förväntningar och behov som invånarna har.
Region Kronoberg driver ett aktivt arbete för att kunna erbjuda vård och hälsofrämjande
åtgärder som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Målet högt förtroende för verksamheten
speglar resultatet av det som erbjuds inom ramen för det som ligger i hälso- och sjukvårdens
uppdrag. Det kräver att medarbetarna har kunskap och kompetens i framkant och ett
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personcentrerat förhållningssätt och att verksamheterna bedriver utvecklingsarbete som också
bidrar till fortsatt högt förtroende.
Kraven och förväntningar på välfärden ökar. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet är
faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska fortsätta
arbetet med att förbättra tillgängligheten till sin hälso- och sjukvårdsverksamhet genom
fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt
resursutnyttjande.
Under 2018 kommer Region Kronoberg arbeta intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal
till 2019. Detta kan under en övergående period påverka väntetiderna negativt.
Alla patienter ska veta var och när man är i vårdkedjan. Fast vårdkontakt ska erbjudas patienter
med kronisk sjukdom. Patientkontrakt ska hålla samman vårdkedjan och bidra till att den
sammanlagda tiden för vård blir så kort som möjligt.
Viktigt för tillgängligheten är även att optimera utformningen av fastigheter och lokaler. Ett
omfattande renoveringsarbete av sjukhusen kommer att intensifieras under 2018. Det kommer
att ställa alla på prov såväl patienter som medarbetare. Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ
och framtidsanpassad hälso- och sjukvård och medarbetarna ska verka i ändamålsenliga lokaler
med god arbetsmiljö.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov tid till besök.
Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig kommer vården närmare patienten, fysiskt och
virtuellt. Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för patienten med hjälp av tekniska
och digitala lösningar, oberoende av tid och plats och därmed erbjuda en ny vårdnivå för
patienterna. Onödig administration minskar och att utrymme frigörs för de personer som i
högre grad behöver fysiska besök. Utformningen av vården måste ske med hög patientdelaktighet. Utveckling av Äldrehälsa Kronoberg är en förebild i detta arbete. Målet är att
Kronobergarna i större utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av
vård, exempelvis genom självinläggning2 eller hembesök. Vi ska aktivt informera våra patienter
om befintliga nationella e-tjänster. Webbtidbok ska införas inom de flesta verksamheterna för
att öka patienternas delaktighet. Möjlighet till digital vårdplanering ska erbjudas på båda
sjukhusen.

MÅL
JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA
Indikator

Startläge

Senast utfall

Sjukpenningtalet, kvinnor

14,6

Prognos

Mål 2018

Mål 2020

14,6

13,0

10,0

6,9

7,0

6,6

14 %

16 %

Kommentar: Utfallet avser juli 2017
Sjukpenningtalet, män

7,3

Kommentar: utfallet avser juli 2017
Andel patienter med
registrerad ohälsosam
levnadsvana, tobak

13 %
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Andel av dessa som erhållit
åtgärd, tobak

11 %

16 %

17 %

Andel patienter med
registrerad ohälsosam
levnadsvana, alkohol

2%

4%

6%

Andel av dessa som erhållit
åtgärd, alkohol

10 %

13 %

17 %

Andel patienter med
registrerad ohälsosam
levnadsvana, fysisk aktivitet

43 %

44 %

45 %

Andel av dess som erhållit
åtgärd, fysisk aktivitet

14 %

18 %

21 %

Andel patienter med
registrerad ohälsosam
levnadsvana, matvanor

9%

13 %

17 %

Andel av dessa som erhållit
åtgärd, matvanor

34 %

38 %

40 %

Kommentar: Nytt mått 2018

Kommentar: Nytt mått 2018

Kommentar: Nytt mått 2018

Kommentar: Nytt mått 2018

Kronobergarna skattar dock sin hälsa överlag som god eller mycket god, men skillnader mellan
män och kvinnor samt skillnader i socioekonomi kvarstår dock. Skillnaderna i hälsa ökar
stadigt mellan olika grupper i befolkningen vilket visar sig i att ohälsotalet, enligt det nya
sjukpenningtalet, har ökat
Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska arbeta för en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela befolkningen. Tydlig ledning, systematiska arbetssätt och hållbara förbättringsarbeten bygger grunden för en jämlik och säker vård. Det är också en förutsättning för att
vården ska vara effektiv, det vill säga att den ger bästa hälsoresultat utifrån befintliga resurser.
Utvecklingsarbete krävs för att på ett systematiskt sätt analysera skillnader i vårdens insatser
och resultat för att kunna följa verksamhetens påverkan på den jämlika hälsan.
Befolkningens fysiska och psykiska hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten,
d v s ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan
orättfärdiga skillnader. Faktorer som sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala
nätverk, kultur och miljöfrågor har stor betydelse för befolkningens hälsa. En jämlik vård som
är inriktad på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete stärker den sociala
hållbarheten i vår region.
En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor är antagen och ligger till grund
för insatser och åtgärder. Ett hälsofrämjande arbete där patienten erbjuds stöd för förändring
av levnadsvanorna kan bidra till att förbättra kronobergarnas hälsa. Det kan också bidra till att
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utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Arbete pågår med att
utreda förutsättningarna för att införa riktade hälsosamtal i primärvården.
Vi ska på ett systematiskt sätt stödja patienter att förebygga sjukdom, sjukdomsförsämring och
återinsjuknande. Stöd för egenvård och förändring av levnadsvanor ska vara väl integrerat i
vårdprocesser. Patientens egna resurser för att behålla och främja sin hälsa ska stimuleras och
ett särskilt fokus ska finnas på tidiga tecken på ohälsa hos barn och unga. Generell information
och kommunikation ska vara tydlig och samordnad, ta hänsyn till samhällets mångfald och
erbjudas på olika sätt. I vårdens uppföljnings- och utvecklingsarbete ska förebyggande och
hälsofrämjande arbete vara en självklar del.
I psykiatrin pågår implementeringen av ett mer hälsofrämjande arbetssätt för att psykiskt sjuka
ska få bättre somatisk hälsa/insatser. Enligt ett SKL-koncept har hälsocoacher utbildats som
erbjuder patienterna hälsoundersökning.
Omställningen till en nära vård innebär en förstärkning av öppna och mobila vårdformer och
vårdnivåer. Hälso-och sjukvårdens organisation och arbetssätt ska skapa förutsättningar för
kronobergaren att få kunskap om egenvård och till vilken vårdnivå man ska vända sig för vård.
Det ska vara lätt att göra rätt.

REGIONFULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG TILL HÄLSOOCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
-

Inrätta modell för patientkontrakt
Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa och ohälsa geografiskt
samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge förslag på förebyggande åtgärder
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila och digitala lösningar
Personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom ska regelbundet erbjudas
hälsoundersökningar, detta för att stärka gruppens hälsa generellt. Detta ersätter tidigare
uppdrag om att integrera somatisk och psykiatrisk vård.
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MEDARBETARE
Hälso- och sjukvårdens viktigaste mål 2018-2020
 Attraktiv arbetsgivare
MÅL
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Indikator

Startläge

Sjukfrånvaron

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Mål 2020

5,2 %

5,0 %

4,8 %

85 600

40 000

10 000

59 000

12 500

5 000

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

<1

<1

<1

-

75 %

100 %

146

40

20

Kommentar: saknas
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår,
läkare
Kommentar: saknas
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår,
sjuksköterskor
Kommentar: saknas
Återbesättningsgrad, läkare
Kommentar: saknas
Återbesättningsgrad,
sjuksköterskor
Kommentar: saknas
Återbesättningsgrad,
undersköterskor
Kommentar: saknas
Återbesättningsgrad,
administrativa tjänster
Kommentar: saknas
Andel av medarbetarna som
har genomgått utbildning om
diskrimineringsgrunderna
Kommentar: saknas
Antal vakanser längre än 6
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mån
Kommentar: saknas
Andel specialistsjuksköterskor

41 %

43 %

44 %

29

40

40

98 %

100 %

100 %

82 384

50 000

40 000

Kommentar: saknas
Antal årliga nya AT-tjänster
Kommentar: saknas
Kvalitetsindex ST-utbildning
Kommentar: saknas
Antal arbetade timmar övertid
Kommentar: saknas

För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg behöver
anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter omsätts i praktiken. Region
Kronoberg ska arbeta utifrån värdegrunden med respekt för människan och ha god kunskap
om ansvaret utifrån diskrimineringslagen.
Vi kommer att fortsätta att arbeta med strukturen för introduktion av nyanställda på ett sätt
som leder till ökad kvalitetssäkring, bättre samordning samt avlastning för våra chefer. Vi
arbetar med att skapa bra strukturer för såväl sökanden som organisationen när det gäller
sommar- och semesterrekryteringen. En relativt stor andel av våra medarbetare har sin första
kontakt med oss via ett sommarvikariat eller får sitt första jobb efter examen denna väg.
Utifrån givna förutsättningar är målet en hög nivå på information och bemötande för att
kandidater ska kunna fångas upp av verksamheter och att medarbetaren trivs och fungerar väl i
sin roll.
Region Kronoberg kommer att arbeta med att utveckla sig som en arbetsgivare med
hälsofrämjande arbetsplatser, HFA. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra
organisationen. Särskild fokus kommer att finnas på att skapa förutsättningar för
heltidstjänstgöring samt att arbeta bort delade turer. Medarbetarskapet inom regionen ska
förtydligas och stärkas.
Rekrytering
Vi ska finnas där potentiella framtida medarbetare inom Region Kronoberg finns. Vi kommer
att fortsätta att finnas på plats på universitet, gymnasier och YH-utbildningar, samt ta emot fler
praoelever och studiebesök från grundskola för att marknadsföra oss som en framtida
arbetsgivare. Vi fortsätter också att arbeta med att delta i internationella mässor för rekrytering
av relevant kompetens. Vi arbetar också med smalare och mera riktade rekryteringsinsatser i
ren ”headhunting”-form, vilket är en förutsättning för att kunna lyckas med rekrytering inom
vissa specialistområden. Vi fortsätter arbetet med att skapa strukturer för att tillvarata
nyanlända med vårdkomptens. LNU kommer under perioden starta kompletterande utbildning
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för sjuksköterskor med examen från icke EU/EES-länder. Detta ger oss ytterligare möjlighet
till rekrytering från en grupp som finns i regionen.

Kompetensförsörjning och utbildning
Region Kronoberg är en lärande organisation. Under ett år passerar ett stort antal studenter
och yrkesverksamma med behov av handledning och fortbildning. VFU ska ses som en
naturlig del av vår verksamhet och ett led i den strategiska rekryteringen. Under hösten 2017
startar ett lokalt program för sjuksköterskor i Ljungby. Under 2018 kommer vi att utöka antal
AT-läkare till 40 nyanställda per år och förstärka med ytterligare ST-läkare.
Handledningskapaciteten blir avgörande varför vi måste anstränga oss att hitta nya vägar för
handledning och fortsatta handledarutbildningar. Vi fortsätter satsningen med PTP-psykologer
inom primärvården med förhoppning att vi succesivt kan anställa fler psykologer som en
resursförstärkning. Vi ska stimulera medarbetare att delta i forsknings och utvecklingsprojekt.
Detta innebär också att skapa strukturer som möjliggör detta tillsammans med försatt kliniskt
arbete. Vi har nu en uppdaterad rekryteringsprognos för regionen och den behöver
kompletteras med ytterligare skarp bild av vilka kompetenser vi behöver till verksamheten i
framtiden.

Oberoende av hyrpersonal
Under 2018 kommer Region Kronoberg att fortsätta arbeta intensivt för att bli oberoende av
hyrpersonal. Detta är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan framförallt viktigt
ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.
Vi har under första halvåret av 2017 använt oss av hyrpersonal i en ökande omfattning. Under
juni 2017 har beslut fattats om att utfasningen av hyrpersonal ska ske i en snabbare takt. Detta
innebär att under 2018 tar vi avgörande steg för att till 2019-01-01 vara oberoende av
hyrpersonal. För att nå detta mål är fokus att kompetensförsörja oss främst inom läkar och
specialistsjuksköterskeområdet. Att hitta lösningar med befintlig personal och den kompetens
som vi har lättare att rekrytera är ett fokusområde. Pågående satsningar på vårdnära service har
givit positiva effekter och liknade satsningar inom ramen för begreppet Rätt Använd
Kompetens (RAK) kommer vara en förutsättning för att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra
medarbetare och för att utföra vårt uppdrag. Många chefer i verksamheten lägger mycket tid på
bemanningsadministration och vi ser ett behov att utveckla oss inom detta område. Genom att
införa specialister inom bemanningsplanering kan vi effektivisera bemanningen samtidigt som
vi avlastar våra chefer.

RF:s SÄRSKILDA UPPDRAG TILL HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Regionstyrelsen i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden
-

Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings projektkompetens för att hälso- och
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sjukvården i större grad ska få del av externa projektmedel.
-

Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.

-

Delade turer ska avskaffas.

-

Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den personcentrerade vården.

-

Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till kompetensutveckling.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Hälso- och sjukvårdens viktigaste mål 2018-2020




God kvalitet och säker vård
Effektiva processer
Personcentrerad vård

MÅL
GOD KVALITET OCH SÄKER VÅRD
Indikator

Startläge

Senast utfall

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

Prognos

Mål 2018

Mål 2020

5,6

5,0

4,8

1,2

2,4

1,3

1,2

10 %

13,9 %

9%

7,8 %

88 %

90 %

90 %

95 %

61 %

68 %

70 %

90 %

62 %

58 %

70 %

90 %

96 %

93 %

97 %

99 %

1369

539

1600

1800

Kommentar: Utfall augusti 2017
Antal överbeläggningar per
100 disponibla vårdplatser
Kommentar: Utfall augusti 2017
Andel vårdrelaterade
infektioner

Kommentar: Mätning är gjord våren 2017
Läkarbesök inom primärvård 7
dagar
Kommentar: Utfall augusti 2017
Läkarbesök inom planerad
specialiserad vård 60 dagar
Kommentar: Utfall augusti 2017
Behandling inom planerad
specialiserad vård 60 dagar
Kommentar: Utfall augusti 2017
Andel telefontillgänglighet
primärvård - 0 dagar
Kommentar: Utfall augusti 2017
Antal genomförda
läkemedelsgenomgångar per
år

Kommentar: Utfall januari-juni. Inga genomförda genomgångar juli-augusti 2017
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Antibiotika förskrivning, antal
recept per 1000 invånare

312

290

250

5%

<5%

Kommentar: Utfall augusti 2017
Andel trycksår inom somatisk
slutenvård

8%

4,7 %

Kommentar: Genomsnitt mars-juli 2017. Avser trycksår som uppkommit i Region Kronoberg

Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som regionen rapporterar till.
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten
inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet. Region Kronoberg
behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de
produktionskrav som finns. Region Kronobergs verksamhet är inte fullt ut organiserad för att
stödja patientens väg genom vården därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocesserna.
Ett målmedvetet arbete med att utveckla personcentrerad vård med en tydlig utveckling av
vård utanför sjukhusen och egenvård kommer att krävas för att möta morgondagens patienter.
Vi ska arbeta aktivt och systematiskt för att erbjuda god tillgänglighet till stöd i egenvård,
rådgivning, vård och behandling. Vi ska erbjuda en jämlik tillgång till våra verksamheter och
följa våra tillgänglighetsresultat uppdelat på kön. Genom processkartläggningar och
produktions- och kapacitetsgenomlysning kan flaskhalsar i tillgängligheten identifieras och
reduceras.
Utifrån aktuell ambulansutredning stärka ambulansorganisationen i länet där en
ambulansstation i Lessebo kommun är en prioriterad satsning.
Förutsättningar för en säker vård skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som
är mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt
arbete och merkostnaden för att rätta till misstag minskar.
Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i enlighet med Patientsäkerhetslagen bedrivas
med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat patientfokus där patienter och
närstående ska göras delaktiga.
Vårt patientsäkerhetsarbete omfattar följande strategiska områden:


säkerhetskultur



förebyggande arbete



risk- och avvikelsehantering

Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård.
En stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador, och många
är undvikbara. Kommunikationsbrister i vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker
ökar. Patientnämndens rapporter visar också att det är en vanlig orsak till negativa synpunkter
från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig minskning av trycksår medan
vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika mätmetoder. I den
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gemensamma nationella punktprevalens mätningen ligger nivån fortsatt högt 14 %. Medan den
lokalt genomförda månadsmätningen visar på en klar förbättring

MÅL
EFFEKTIVA PROCESSER
Indikator

Startläge

Kunskapsstyrning för hälsooch sjukvården i Region
Kronoberg

iu

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Mål 2020

iu

iu

Kommentar: Nytt mått avseende kunskapsstyrning är under framtagande i samverkan med Medicinsk kommitté.
Planeras börja tillämpas fr o m 1 april 2018.
Andel bas-/delenheter som
påbörjat och avslutat POK

iu

50 %

100 %

iu

50 %

0

100 %

100 %

100 %

100 %

Kommentar: Nytt mått 2018
Andel bas-/delenheter som
påbörjat men inte avslutat POK
Kommentar: Nytt mått 2018
Andel prioriterade hälso- och
sjukvårdövergripande
patientprocesser med förbättrat iu
resultat enligt förväntad effekt
och tidplan
Kommentar: Nytt mått 2018
Andel uppföljda prioriterade
hälso- och
sjukvårdövergripande
patientprocesser

iu

Kommentar: Nytt mått 2018
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Under 2018 införs en gemensam struktur för identifiering och prioritering samt uppföljning av
hälso- och sjukvårdsövergripande patientprocesser i behov av utveckling. Behovet identifieras
utifrån verksamheternas och centrumens bedömning av nuvarande och prognostiserade utfall
samt förväntad effekt. Prioriteringen beslutas av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Vi ska
fortsätta att genomlysa de cancerprocesser som ingår i statens satsning på standardiserade
vårdförlopp enligt överenskommelsen samt starta ett par nya kliniska processer, utöver
cancerprocesserna.
Utvecklingsarbetet med KPP (kostnad per patient) fortsätter. Vilket är en metod där åtgärder
och kostnader inom diagnostik och behandling knyts till den patientens resursförbrukning i
varje vårdkontakt. KPP medger uppföljning med utgångspunkt i den information som
registreras i samband med en vårdkontakt eller vårdhändelse. Informationen har stort värde i
processorienterat förbättringsarbete eftersom den utgår ifrån aktiviteter som kan läggas ihop
med delprocesser och huvudprocesser. KPP kan även användas för uppföljning av exempelvis
jämlik vård, en utvecklad internredovisning och som grund för att ta fram ersättningsmodeller.
KPP är ett långsiktigt arbete och resultatet är i högsta grad beroende av hög kvalitet i
registrering av data.
Produktions- och kapacitetsplanering införs vidare enligt plan inom berörda verksamheter.
Vården av de mest sjuka äldre, svåra kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar ska
förbättras genom utvecklad samverkan med kommunerna enligt den gemensamma
handlingsplanen för perioden 2015-2017. Äldrehälsa Kronoberg sprids österut i länet under
2018.
Rätt använd kompetens (RAK): Arbetsfördelningen mellan olika kompetenser ska utvärderas
inom respektive verksamhet för att nå största möjliga effektivitet. Vi ska identifiera onödig
administration och fortsätta utveckla och förbättra effektiva rutiner. Det pågår ett arbete för att
optimera vårddokumentationen som stöd till en patientsäker och effektiv vård. Vi ska fortsätta
att utveckla efterfrågade servicetjänster för att avlasta vårdens resurser.

MÅL
PERSONCENTRERAD VÅRD
Indikator

Startläge

Andel verksamhetschefer som
använder personcentrerad
vårdplan i sin verksamhet

iu

Andel patienter som har anmält
ett ärende till patientnämnden
47 %
och som har fått svar inom tre
veckor

Senast utfall

Prognos

66,6 %

Kommentar: Avvaktar Patientnämndens beslut om måltal 2018 och 2020
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Mål 2018

Mål 2020

50 %

100 %

iu

iu

Vi ska erbjuda varje patient hög delaktighet. Vården ska vara personcentrerad och möta
patienten och närstående i dialog. Personens kunskap, erfarenheter, motivation och resurser
ska ligga till grund för ett delat beslutsfattande om bästa och mest effektiva vård och egenvård.
Ett särskilt fokus ska finnas på delaktighet hos personer med nedsatt autonomi och barns
delaktighet som patient och som närstående.
Region Kronobergs värdegrund ska genomsyra varje vårdkontakt och patientens delaktighet
ska efterfrågas genom hela vårdprocessen. Patienter ska även på ett systematiskt sätt erbjudas
vara delaktiga i verksamheternas förbättrings- och utvecklingsarbete.

RF:s SÄRSKILDA UPPDRAG TILL HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
-

Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården genom utveckling
av patientprocess för flera diagnoser.
Att utifrån aktuell ambulansutredning ge förslag till hur ambulansorganisationen i länet
kan optimeras
Löpande utveckla och implementera e-Hälsoarbetet tillsammans med länets vårdcentraler.
Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade – Uppdrag till
regionstyrelsen som påverkar oss
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EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens viktigaste mål 2018-2020


Ekonomi i balans

MÅL
EKONOMI I BALANS
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Mål 2020

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

155 mnkr

139

184

80

< 20

-83 mnkr

-99

-145

+-0

+-0

Kommentar: saknas
Resultat hälso- och sjukvård
Kommentar: saknas

Hälso- och sjukvården har en obalans i relation till finansiellt resultatmål. Prognos efter augusti
2017 pekar på ett årsresultat om -145 mnkr och inkluderar effekt av det beslutade
åtgärdsprogrammet. Efter augusti bedöms att 45 mnkr av beslutat åtgärdsprogram på 55 mnkr
kan realiseras under 2017. Underskottet är till största del en effekt av det svåra rekryteringsläget
och utgörs av merkostnader för hyrpersonal, sjuklön och övertid. Till detta kommer kostnader
för köpt vård inom vårdgarantin och fritt vårdsökande. Läkemedelskostnaderna har under
årets två första tertial ökat något mer än väntat.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att bromsa och
reducera kostnadsutvecklingen. Syftet är att med rekryteringsåtgärder, processutveckling,
produktions- och kapacitetsplanering samt reducerade vårdskador minska kostnader för
hyrpersonal, övertid, sjukfrånvaro och köpt vård enligt vårdgarantin. Besluten inkluderar även
en ambition att reducera kostnader för kronobergare som dömts till rättspsykiatrisk vård
genom anpassade vårdnivåer samt ändade regelverk avseende sjukresor och utbetalning av
glasögonbidrag. Effekter av besluten följs löpande. Personalsituationen har förvärrats under
2016 med ökad vakansgrad för läkare inom primärvården och sjuksköterskor vid
akutmottagningen. Även kvinnokliniken och anestesikliniken har fortsatt behov av att anlita
hyrpersonal.
Tillgången på personal är den största avgörande framgångsfaktorn för såväl möjligheterna att
bedriva verksamhet med god tillgänglighet som hög kvalitet och patientsäkerhet. Det är också
avgörande ur ett arbetsmiljöperspektiv och en förutsättning för att reducera kostnader för
hyrpersonal, övertid och sjukfrånvaro. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om en
tidplan för att fasa ut hyrpersonal.
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RF:s SÄRSKILDA UPPDRAG TILL HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
”Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska beroendet av hyrpersonal samt sätta mål och
följa upp och redovisa ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med budgeterade tjänster per centrum.”
Minskat beroende av hyrpersonal och förbättrad uppföljning
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i juni 2017 beslut om tidplan för utfasning av
hyrpersonal. Utfasningen inleds 2017-09-01 med allmänsjuksköterskor med mål att
kompetensförsörjning av samtliga personalkategorier ska klaras med egen bemanning.
Ett utvecklingsarbete pågår med syfte att förenkla tillgång till personaldata och koppla volym
arbetad tid till budgeterade tjänster. En kartläggning av kodstrukturer med målet att matcha
utfallsvolymer och budget i verktyget QlikView har genomförts. Det fortsatta
utvecklingsarbetet leds från regionstaben.
”Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre förutsättningar att hålla budgeten”
Utvecklad ekonomistyrningsmodell
Ekonomistyrningen är ett medel för att stimulera verksamhetsutveckling och resursanvändning
i enlighet med beslutade mål. En utvecklad modell som skapar bättre förutsättningar för att
hålla budget bör inriktas mot långsiktighet och att minska felaktig resursanvändning och
därigenom sänkta kostnader. Arbetet med att utveckla och verksamhetsanpassa
ekonomistyrningen bör ske med utgångspunkt i:
-

Kompetensförsörjningsplaner
Kvalité – exempelvis minskade vårdskador
Processorientering
Följsamhet mot nationella riktlinjer kopplat till medicinska revisioner
Arbetsmiljö
Avtalstrohet mot genomförda upphandlingar

Utvecklingsarbetet görs i samverkan med regionstaben. En förändring av ersättningsmodell
bör göras i samband med en förändrad verksamhetsstyrning.

RF:s särskilda uppdrag till alla nämnder
”Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. En viktig förutsättning för detta
är att höja kostnadsmedvetandet på alla nivåer”
Ökat kostnadsmedvetande

Chefer på olika organisatoriska nivåer ska på ett enkelt sätt löpande kunna analysera sin
verksamhet och resursanvändning med syfte att nå fastställda kvalitets- och kvantitetsmål inom
tilldelade ramar. Regelbundna dialogmöten genomförs med ekonomiansvariga på samtliga
organisatoriska nivåer. Verktyg för enklare och tydligare koppling mellan resursanvändning och
ekonomiskt utfall är under utveckling. Ett ökat kostnadsmedvetande förutsätter att kvalitén i
såväl budgetering som redovisning håller en tillräckligt hög nivå. Arbetet med att förbättra
dessa områden har hög prioritet och pågår kontinuerligt.
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Finansiell ram per centrum 2018
Tabellen nedan visar preliminära ramar för respektive centrum. Samtliga beslutade
förändringar har ännu inte fördelats till centrumnivå utan kommer att göras allt eftersom beslut
fattas. Ramarna är exklusive kommande löneavtal och eventuella överföringar av
regiongemensamma anslag. Centrumspecifika ramförändringar redovisas i ”Uppdrag och
finansiella förutsättningar för centrum inom hälso- och sjukvård 2018”.
Preliminär ram per centrum i 2018 (mnkr)
Centrum/motsv

Primärvårds- och rehabcentrum (Rehab)
Primärvårds- och rehabcentrum (Vårdval)
Psykiatricentrum
Rättspsykiatriska regionkliniken
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum (Vårdval hud)
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa

Extern

Pris exkl löne-

Förändring

Extern

Preliminär

Preliminär

ram 2017

avtal-18 (anm 1)

(anm 2)

ram 2018

intern ram

ram totalt

299,0

4,2

4,0

307,3

-226,7

237,1

15,2

-3,6

248,8

43,6

53,4

0,7

0,0

54,1

8,8

247,5
0,0
426,2
0,0
68,4
1 350,1
0,0
1 400,6
80,6
292,4
62,9

3 986,0

64,3

9,5

4 059,8

-131,0

3 928,7

214,6

3,1

0,3

218,0

29,5

518,7

0,0

0,0

518,7

-518,7

310,7

4,3

0,7

315,7

110,5

-6,7

0,0

0,0

-6,7

6,7

105,5

4,3

0,0

109,8

-41,4

1 095,1

17,4

3,9

1 116,3

233,8

11,8

0,0

0,0

11,8

-11,8

1 146,7

15,0

4,2

1 165,9

234,7

Anm ärkningar:
Anm 1) I priskompensation ingår även 19,7 mnkr för ökat PO-pålägg (från 44,5 % till 45,79 %) samt 0,5 mnkr i avstämningsdifferens. I avvaktan på fördelningsunderlag har
kompensation för löneglidning (2,4 mnkr) resp ob, jour mm (5,0 mnkr) lagts på HS-gemensamt
Anm 2) I förändring ingår även överföring till Regionservice med -2,6 mnkr avseende helårseffekt för servicevärda samt -0,1 mnkr för tillfälligt tillskott 2017 för
utvecklingsstrategin "Framtid 2027". I avvaktan på fördelningsbeslut/-underlag har anslag för bättre flöden i vården (25 mnkr), läkemedel (10 mnkr) och effektivisering
(-40 mnkr) lagts på HS-gemensamt
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Tabellen nedan visar en specifikation av de förändringar regionfullmäktige beslutat.
Volymförändringar jämfört med 2017 (tkr)
Bättre flöden i vården

2018

2019

2020

25 000

20 000

0

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Mer egen personal/lägre kostnad och färre hyrpersonal/förbättrat arbetssätt/minskade
-40 000 -40 000
VRI -40 000
Allmän till specialistsjuksköterska, (AT för sjuksköterska)
1 000
1 000
1 000
Svenskt ambulansflyg
500
500
500
AST (Akademisk specialisttjänstgöring)
500
500
500
AT-läkare 6 nya block 2017
3 400
4 500
4 500
AT-läkare 5 nya block 2018
7 100
8 100
8 100
AT-block helårseffekt av satsning 2016
800
800
800
Vävnadsdirektiv (statsbidrag upphör)
900
900
900
Serviceavtal medicinskteknisk utrustning
3 000
3 000
3 000
Läkemedelskostnader
10 000
20 000
20 000
Äldrehälsa Kronoberg
0
2 000
2 000
Läkemedelsgenomgångar
0
600
600
Summa tidigare beslut
-12 800
1 900
1 900
Summa volymförändringar

12 200

21 900

1 900

Tillkommer:
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)
Uppräkning av ram (prispåslag netto)

20 800
23 300

20 800
23 300

20 800
23 300

Ramförändring totalt exkl nya avtal

56 300

66 000

46 000

Överföringar till/från Regionstaben enligt beslut utöver ovan förändringar
Höjt PO-pålägg samt avstämningsdifferens
20 200
Helårseffekt servicevärdar till regionservice
-2 600
Tillfälligt anslag Framtid 2027
-100
Summa överföringar
17 500

20 200
-2 600
-100
17 500

20 200
-2 600
-100
17 500

Ramförändringar inkl överföringar

83 500

63 500

73 800

Kommentar:






Bättre flöden i vården +25 mnkr. Hälso- och sjukvårdsledningen återkommer med
förslag för beslut i nämnden.
Mer egen personal mm -40 mnkr. 2017 års anslag för att kompensera
anslagsfinansierade verksamheter med 50 % vid användning av hyrpersonal tas bort.
Läkemedelskostnader +10 mnkr. Anslaget fördelas till respektive centrum. Hälso- och
sjukvårdsledningen återkommer med förslag till omfördelning av överskjutande del av
statsbidraget för läkemedelsförmånen.
Äldrehälsa Kronoberg och läkemedelsgenomgångar finansieras 2018 av tidigare riktade
statsbidrag för äldres hälsa.
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Regionfullmäktige har beslutat om följande anslag under regionstyrelsen:
Regionstyrelsen
Volymförändringar jämfört med 2017 (tkr)
Jämlik och nära vård
Attraktiv arbetsgivare
Vårdval befolkningsökning
Omvandlingstryck
Summa
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2018

2019

2020

70 000
60 000
9 000

70 000
60 000
9 000

70 000
60 000
9 000
-40 000

139 000

139 000

99 000

Protokollsutdrag
Datum: 2017-10-04

§ 93. Verksamhetsplan 2018 17RK1590
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
Att fastställa verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2018.
Att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram
2018.
Sammanfattning
Enligt arbetsordningen ska regionala utvecklingsnämnden, efter regionstyrelsens
anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens
ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på
metoden balanserade styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2018 föreslås nämnden besluta om
fördelning av nämndens budgetram 2018. Ramen fördelas på förvaltningskostnader,
driftstöd och utvecklingsmedel.
Övriga som har yttrat sig i ärendet
Anna Johansson (C) och Carina Bengtsson (C).
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
Att fastställa verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2018.
Att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram
2018.
.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut Verksamhetsplan RUN 2018
 Verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2018
 Budgetram RUN 2018
 Driftstöd RUN 2018
Paragrafen är justerad

Page 1 of 1

Verksamhetsplan
2018

Regionala
utvecklingsnämnden

0

NULÄGE
INVÅNARE
 Prognosen av måluppfyllelse Gröna Kronoberg visar i dagsläget att 4 av 10 mål kommer att
vara uppnådda 2025. Samhandlingspunkter inom alla de fyra prioriteringarna är aktiverade men
det finns fortsatt behov av fler men framför allt fördjupade insatser för att på sikt kunna nå fler
av målen i Gröna Kronoberg. Områden som behöver förstärkas under 2018 är utveckling av
digitalisering, platsutveckling samt fortsätta arbetet för barnens hälsa.
MEDARBETARE
 Det är i förhållande till verksamheten många nya projekt- och tillsvidareanställda medarbetare.
För att skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt är det viktigt att
medarbetarna upplever att det finns möjlighet att utvecklas i sina befintliga uppdrag men också
ges möjlighet att prova på nya områden internt. Det har saknats ett strategiskt arbete för att
stärka medarbetarnas kompetens- och karriärsmöjligheter.
VERKSAMHETSUTVECKLING
 Gröna Kronoberg 2025, regionala utvecklingsstrategin och dess uppföljningsplan antogs 2015.
I strategin fastslås att den ska aktualitetsprövas under varje mandatperiod. Utifrån att det har
skett förändringar i vår omvärld under perioden sedan den antogs finns det ett behov av att se
över strategin. För att kvalitetssäkra att processer drivs i linje med målen i Gröna Kronoberg
finns ett behov av att ta fram en modell för att Gröna Kronoberg och hållbarhetssäkra nya
processer.
 Regional utveckling har en lång erfarenhet av att arbeta med projektstödsverksamhet till våra
externa aktörer. I 2018 års budget beskrivs att regional utveckling ska stödja Hälso- och
sjukvården med projektutveckling vilket kommer kräva olika insatser från förvaltningen.
EKONOMI
 Regionala utvecklingsnämndens budget uppvisar en god ekonomi, men är beroende av extern
finansiering för att bibehålla och utveckla verksamheten. Det handlar bl.a. om statliga uppdrag
som ofta saknar finansiering. Det finns således ett behov av att särskilt följa upp de externa
intäkterna löpande och att utveckla projektstödet till vår verksamhet och externa aktörer.
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Det innebär att Kronobergs län 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.
Regionala utvecklingsnämnden arbetar mot invånarna via aktörer i samhället. Målbilden är att Region
Kronoberg ska driva utveckling i linje med målen i Gröna Kronoberg. Till 2025 ska alla målen i Gröna
Kronoberg vara uppnådda.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionala utvecklingsnämnden följande inom perspektivet.

1 DRIVA UTVECKLING I LINJE MED MÅLEN I GRÖNA
KRONOBERG
Indikator
Måluppfyllelse Gröna
Kronoberg

Senaste utfall

Mål 2018

Mål 2020

3/10

4/10

5/10

Kommentar: Målen i Gröna Kronoberg gäller för perioden 2014-2025. Med andra ord är målen anpassade för att
uppnås under perioden 2014-2025. Mål som för närvarande anges som uppfyllda är de som når det långsiktiga
målläget redan under den period som har gått sedan strategin antogs. Exempelvis: Om målet i strategin är att
antalet arbeten i länet ska öka mer än i riket som helhet mellan 2014-2025 har det definierats som uppfyllt om
länet haft en högre jobbtillväxt än riket under perioden 2014-2016. De tre mål som var uppfyllda, enligt denna
definition, vid senaste mätningen var: 1) Befolkningen ska öka, 2) Produktiviteten ska öka, 3) Fler arbeten.

Andel samhandlingspunkter
som Regional utveckling har
pågående insatser inom

83%

90%

95%

Kommentar: Andel samhandlingspunkter innebär de 36 samhandlingspunkter som står i Gröna Kronoberg 2025.

HANDLINGSPLANER

Samordna satsningar kring digitalisering
Länet ska bli en region där digitaliseringen används och utvecklas i bred samverkan mellan olika
samhällsaktörer - med medborgarens bästa i fokus. En ökad digital mognad är viktig för att nå det
nationella och regionala målet kring bredbandsutbyggnad. Det kräver att Region Kronoberg samordnar
berörda intressenter för att under året kraftsamla kring några utvalda insatser för att driva utvecklingen
av digitalisering och dess användning i regionen.

Fortsätt samverkan för platsutveckling och ökad attraktivitet
Tillväxtskapande samhällsplanering är ett komplext system. Det är många aktörer, på flera samhälleliga
nivåer inom olika kompetensområden som behöver samverka. Området tangerar nästa alla våra
uppdragsområde vilket är en utmaning och kräver en bred samordning. Samtidigt växer behovet av att
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beakta frågor av mellankommunal och regionala betydelse. Den funktionella region som människor rör
sig i till vardags tenderar att växa. Såväl arbetsmarknad som bostadsmarknad är gemensamma för flera
kommuner. Även på fritiden rör sig länet invånare över kommungränserna. De olika delarna och
orterna kompletterar varandra. För att åstadkomma en bra och hållbar utveckling är det viktigt att se till
den större helhet som en region utgör. Det handlar om att skapa en plattform för bestående samarbete
mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen och länets kommuner om kommunal översiktsplanering och
arbete med regional utvecklingsstrategi, infrastruktur och transportplaner.

Utveckla samarbete och få till samhandling för barnens bästa i
Kronoberg
Ett gemensamt mål i det länsgemensamma arbetet kring barn och unga är att barn och unga ska kunna
gå ut skolan med godkända betyg. För att göra det möjligt behöver alla aktörer samarbeta och
samhandla. En struktur för samarbete och samhandling kring barnens bästa finns på plats och är nu
igång. Sektorerna hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ingår i strukturen. Arbetet är i sin linda och
fortsatt processtöd behövs. Samtidigt som strukturen behöver befästas och fortsatt utvecklas bör
efterhand andra sektorer som polisen, Linnéuniversitetet och idéburna organisationer på olika sätt
involveras i arbetet. Viktiga förutsättningar för det fortsatta arbetet är det politiskt beslutade uppdraget
att utreda Länsgemensam organisering av insatser till barn och unga och att sprida av kunskap och erfarenheter
utifrån Skottlands arbete med Getting it right for every child (GIRFEC). Under 2018 utvecklas
samarbetet, en utveckling som stöds genom inspiration och kunskap från Skottland.
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare
som trivs och utvecklas. Målbilden för regional utveckling är fortsatt att medarbetarna ska arbeta
utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha utmaningen i fokus och samhandla och samverka med de
medarbetare och aktörer som bäst kan bidra till att nå utmaningen.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar Regionala utvecklingsnämnden följande inom perspektivet.

2 SKAPA EN ARBETSMILJÖ SOM PRÄGLAS AV ETT
UTMANINGSDRIVET ARBETSSÄTT.
Indikator
Medarbetare som upplever att
de arbetar utmaningsdrivet
enligt definition

Senast utfall

Mål 2018

Mål 2020

55%

75%

100%

Målkvalité enligt
medarbetarenkät

51,1

51,1

>70

Stressprofil enligt
medarbetarenkät/Medarbetarpr
ofil

41,8

51,1

<41,8

HANDLINGSPLANER

Utveckla möjligheter för karriär- och Kompetensutveckling
Det finns ett behov av att utifrån förvaltningen regional utvecklings behov, strategiskt se över och
formulera former för karriär- och kompetensutveckling och även testa dessa. Exempelvis kan det bli tal
om utlysning av interna uppdrag, mentorsprogram och studiebesök. Arbetet kommer ske i samverkan
med HR-avdelningen.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Målbilden
regional utveckling inom verksamhetsutveckling är att Region Kronoberg ska vara en drivande regional
utvecklingsaktör genom en aktuell och känd regional utvecklingsstrategi. För effektiv samhandling
krävs att innehållet i Gröna Kronoberg kommuniceras ytterligare till länets aktörer.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionala utvecklingsnämnden följande inom perspektivet..

3 STÄRKA VÅR ROLL SOM REGIONAL
UTVECKLINGSAKTÖR
Indikator
Utvecklingsindex: Region
Kronobergs externa
verksamhet

Senaste utfall

Mål 2018

Mål 2020

108,6 %

110

112

Kommentar: Indexet består av fem olika dimensioner som sammantagna utgör Utvecklingsindexet. Syftet med de
olika dimensionerna är att de ska spegla olika delar av verksamhetens externa arbete, för att följa aspekter av hur
Region Kronoberg driver de regionala utvecklingsfrågorna. Från första undersökningen kvartal 1 till kvartal 2 ökade
indexet.

HANDLINGSPLANER

Genomföra aktualitetsprövning av Gröna Kronoberg och dess
uppföljningsplan
Gröna Kronoberg - regionala utvecklingsstrategin antogs 2015. I strategin beskrivs att en
aktualitetsprövning ska göras kontinuerligt. Under 2017 togs ett förslag fram för i vilken omfattning
strategin ska revideras där beslutet blev mindre justeringar utifrån förändringar som har skett i vår
omvärld. Under perioden med framtagande av Gröna Kronoberg, och ett antal understrategier, samt
uppföljning av dessa, har erfarenheter gjorts som ska ligga till grund för revideringen. I samband med
att strategin ses över ska även dess uppföljningsplan följas upp och eventuellt revideras.
Kommentar: saknas

Gröna Kronoberg- och hållbarhetssäkra processer
För att förverkliga regionala utvecklingsstrategin är det viktigt att förvaltningens processer går i linje
med strategin. En modell ska tas fram för hur förvaltningen redan innan större satsningar påbörjas ska
säkra upp mot Gröna Kronoberg, hållbarhetsdimensionerna och andra horisontella perspektiv.

Stödja Hälso- och sjukvården med projektkompetens
Denna skrivning ligger som ett uppdrag i budgeten till Regionala utvecklingsnämnden. Regional
utveckling har en väl uppbyggd projektkompetens och projektstöd till externa parter. Uppdraget till
5

Regional utveckling att stödja även Hälso- och sjukvården kommer kräva olika insatser som exempelvis
kartläggning, anpassat kompetensutvecklingspaket av mottagarorganisationen och en strategi för hur
verksamheten i större utsträckning ska kunna arbeta med extern finansiering.
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Målbilden är att de externa intäkterna ska öka. Genom ett förnyat arbetssätt ska projektverksamheten
öka, som ett bidrag till att mobilisera insatser för att uppnå målen i Gröna Kronoberg.
Utifrån nulägesanalysen samt av de för Regionala utvecklingsnämnden beslutade mål och uppdrag i
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionala utvecklingsnämnden följande inom
perspektivet..
MÅL

4 EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Indikator
Andel externa intäkter av total
kostnadsomslutning

Senast utfall

Mål 2018

Mål 2020

50%

>=50%

>=52%

HANDLINGSPLANER

4.1 Öka extern finansiering
För att i högre utsträckning kunna mobilisera insatser utifrån Gröna Kronoberg, behöver Region
Kronoberg fortsätta att öka projektfinansieringen. Även om Region Kronoberg inte är ensam aktör att
genomföra Gröna Kronoberg, saknas ofta organisationer som är beredda att ta på sig ett
projektägarskap. Arbetet behöver fortsätta med att utveckla metoder för mobilisering och engagemang
hos relevanta intressenter, med ett erbjudande om Regionen som projektägare, kan fler insatser komma
igång som bidrar till måluppfyllelse i övriga perspektiv.
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Bilaga; Regionfullmäktiges uppdrag till Regionala
utvecklingsnämnden
BESLUTADE UPPDRAG TILL REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN ENLIGT BUDGET
2018-2020

Mål
Nya uppdrag 2018
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Hanteras

Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.

I ordinarie budget, sker i samverkan med
näringslivschefer i kommunerna.

Inventering av nyanländas kompetens med inriktning på
näringslivet.
Initiera nätverk för företag inom hjälpmedelsbranschen.

I verksamhetsplan

Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad
ska få del av externa projektmedel.

I verksamhetsplan

I verksamhetsplan

BESLUTADE UPPDRAG TILL ANDRA NÄMNDER ENLIGT BUDGET 2018-2020 MEN SOM
PÅVERKAR REGIONAL UTVECKLINGS VERKSAMHET

Mål
Nya uppdrag 2018
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga
hälsa och ohälsa geografiskt samt socioekonomiskt i
Kronoberg och ge förslag på förebyggande åtgärder (HSN).
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Hanteras
I avdelningen Folkhälsa- och social
utvecklings verksamhetsplan.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-24

§73

Verksamhetsplan för trafiknämnden
2018 (17RK1588)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2018 med föreslagna ändringar
redovisade nedan.
Sammanfattning

Länstrafiken har arbetat fram förslag på tillämpade mål för kommande verksamhetsår
knutna till de fyra långsiktiga övergripande målbilder som fastställts för Region
Kronoberg. Till varje mål i de olika perspektiven finns definierade centrala styrtal, samt
interna indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om telecoaching och svarstider för
beställningscentralen på Serviceresor.
Föreslås att angivna måltal gällande indikatorn "Serviceresor, Andel samtal besvarade
inom 3 minuter" under rubriken Tillgängligheten till verksamhetens ska vara god fastställs först
i samband med budgetbehandlingen. Frågan återkommer och behandlas vid nästa
sammanträde för trafiknämnden.
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2018.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018
 Verksamhetsplan 2018 - Trafiknämnden
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VERKSAMHETSPLAN 2018
TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Bakgrundsbeskrivning
För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller allmän eller särskild
kollektivtrafik (dvs linjelagd trafik eller uppdragstrafik i form av sjukresor, färdtjänst och skolskjuts),
erbjuda en trygg, tydlig och väl fungerande kollektivtrafik.
Nuläge
Handlingsplanerna för kommande år inriktar sig på att säkerställa informations- och kunskapsutbyte
med länsinvånarna vilket på sikt kommer att innebära en ökad kundnöjdhet.

Mål
Länstrafiken ska verka för en ökad kundnöjdhet
Styrtal/indikator
NKI (Buss/tåg)

Nuläge (2016)
72 %

Målvärde 2018
73 %

Målvärde 2020
75 %

NKI (Serviceresor)

75 %

78 %

80 %

NKI (Färdtjänsthandläggning)

87 %

87 %

91 %

Kursiv=indikator. Dvs ej centralt definierat styrtal för 2018.

0

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Bakgrundsbeskrivning
För att länsinvånarna ska kunna använda den trafik som erbjuds är det viktigt att det är lätt att komma i
kontakt med länstrafiken och få de uppgifter man önskar. Det är viktigt att den information som
erbjuds är korrekt, tillgänglig för alla och enkel att ta till sig. Likaså erbjuds flera sätt att betala för sin
resa, vilket underlättar resenärernas val i vardagen.
Nuläge
Situationen kring Växjö stationsområde kommer under de närmaste åren att ha en stor påverkan på
punktlighet, bytesmöjligheter och tillgänglighet. Detta kräver större insatser såväl av länstrafiken som av
Växjö kommun. Närtrafik introduceras successivt i länet under 2018 och ersätter därmed
kompletteringstrafiken.

Mål
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet
Styrtal/Indikator

Nuläge (2016)

Målvärde 2018

Målvärde 2020

65 %

81 %

83 %

56,8 %

59 %

61 %

Enkelhet åka med länstrafiken
(Kollektivtrafikbarometern)

78 %

79 %

80 %

Enkelt att köpa biljetter och kort
(Kollektivtrafikbarometern)

73 %

75 %

75%

Serviceresor, Nöjdhet väntetid för
telefonsvar (Anbaro)
Serviceresor, Andel samtal besvarade
inom 3 minuter
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MEDARBETARE
REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Bakgrundsbeskrivning
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och
karriärmöjligheter för alla medarbetare, samt goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och god
arbetsmiljö. Ett högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot
invånarna vilket gynnar verksamheten på både kort och lång sikt. Genom att arbeta för en fortsatt hög
motivation på arbetsplatsen skapas förutsättningar för en välfungerande verksamhet.
Nuläge
Länstrafiken kommer att fortsätta att, med hjälp av ett antal olika metoder som involverar både
medarbetare och chefer, arbeta för goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och god arbetsmiljö,
för att bidra till en fortsatt hög motivation hos medarbetarna.

Mål
Länstrafiken ska verka för ökad motivation hos medarbetarna
Styrtal/ Indikator
Motiverad Medarbetarindex (MMI)
Sjukfrånvarodagar 1-14 dagar**
Sjukfrånvarodagar >14 dagar**
Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie
arbetstid)*

Nuläge (2016)
68,5 %

Målvärde 2018
69 %

Målvärde 2020
70 %

5
11

4
10

4
10

4,8 %

4,8 %

4,5 %

* total verksamhet under Trafiknämnden. Definitionen enligt SKL.
** Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Bakgrundsbeskrivning
Det överliggande syftet med länstrafikens planer för 2018 inom detta perspektiv är att säkerställa ett
ökat kollektivt resande i en trafik som utförs med högre kvalitet. Arbete med telecoaching medför ett
säkrare bokningsförfarande samt ett mer professionellt bemötande med respekt för människan.
Nuläge
Ombyggnaden av Växjö stationsområde kommer att påverka kollektivtrafiken negativt. Tidtabellerna
för busstrafiken behöver planeras utifrån nya och föränderliga förutsättningar. Ett
fordonsanskaffningsprojekt för att ersätta dagens Krösatåg med nya fordon startar under året.

Regionfullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att:



WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens regionbussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Mål
Länstrafikens verksamhet ska utföras med hög kvalitet, punktlighet och säkerhet.
Styrtal/ Indikator
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

Nuläge (2016)
94,7 %

Målvärde 2018
93 %

Målvärde 2020
95 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

97,4 %

96,0 %

97 %

Punktlighet tågtrafik RT + 5
Öresundståg
Krösatåg Nord
Krösatåg Syd
Pågatåg

90,4 %
92,4 %
92,7 %
96,2 %

91 %
93 %
93 %
96,5 %

91,5 %
93 %
93 %
96,5 %

8,6

8,5

8,5

7,4
79 %**
64 %**
78 %**

8,0
82 %
68 %
81 %

8,0
85 %
72 %
84 %

Resultat ombordmätning busstrafik
region*
Resultat ombordmätning busstrafik stad*
Telecoaching Kundcenter
Telecoaching Beställningscentral
Telecoaching Färdtjänsthandläggning

* Mätningar enligt linjetrafiksavtal som genomförs varje kvartal.
** Värden avser 2017
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Bakgrundsbeskrivning
Kronobergs län har den, i relation till folkmängd, högsta inpendlingen i Sverige. För alla resenärer i
Kronoberg med omnejd är det därför av största vikt att driva utveckling av såväl befintlig som ny
trafik på ett sätt som både underlättar och ökar det kollektiva resandet så att det blir det naturliga
sättet att resa i ett hållbart samhälle.
Nuläge
Befintligt betalsystem fasas ut på grund av teknisk livslängd och ersätts med ett nytt, där samverkan
med grannlänen är viktig för att möta kundernas behov och för att lyckas attrahera fler resenärer till
kollektivt resande.

Mål
Länstrafiken arbetar för en kollektivtrafik som underlättar arbete, studie- och
fritidsresor.
Styrtal/Indikator
Marknadsandel
Antal resor
Resandeutveckling i procent

Nuläge (2016)
10,1 %

Målvärde 2018
11,9 %

Målvärde 2020
12,5 %

9 750 000

10 300 000

10 900 000

6,1 %

3%

3%

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Bakgrundsbeskrivning och nuläge
Den omfattande verksamheten inom Region Kronoberg innebär på flera sätt en stor miljöpåverkan.
För länstrafikens del handlar detta främst om utsläpp från fordonstrafik. Tågen, samt den linjelagda
busstrafiken, körs redan på förnyelsebara bränslen. Skolskjuts och serviceresor körs delvis på
förnyelsebara bränslen – en andel som kommer att öka efter driftsättning enligt ny trafikupphandling.

Länstrafiken främjar ökad användning av förnyelsebara drivmedel
Styrtal/Indikator
Andel förnyelsebara drivmedel inom
länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
och minibuss).*

Nuläge (2016)
84,5 %

* Exklusive tåg.
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Målvärde 2018
87 %

Målvärde 2020
93 %

EKONOMI
EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Bakgrundsbeskrivning
För att fortsatta satsningar ska vara möjliga krävs att kollektivtrafiken kan bedrivas inom ekonomisk
ram och att uppsatta ekonomiska mål om självfinansieringsgrad uppfylls.
Nuläge
Det är nödvändigt att de nuvarande goda rutinerna för ekonomisk uppföljning och intäktssäkring förs
vidare till kommande systemlösningar för Framtidens Resesystem. En på sikt förändrad biljett- och
betalstruktur för våra kunder i kombination med ny utrustning i trafiken blir extra viktigt att ta höjd för
i det sammantagna taxe- och ekonomiarbetet under åren 2018-2020. Vi ser även ett vikande resande
och ökade kostnader för Regiontrafiken – vilket kommer att bli föremål för utredning under nästa år.

Mål
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för linjetrafiken får inte understiga 50 %
Styrtal/Indikator

Nuläge (2016)

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Självfinansieringsgrad,
Länstrafikens linjetrafik
totalt.

55,8 %

*

*

Öresundståg

96,8 %

*

*

Regiontrafik buss

43,5 %

*

*

Växjö stadstrafik

39,3 %

*

*

Älmhults stadstrafik

59,4 %

*

*

Krösatåg Nord

41,4 %

*

*

Krösatåg Syd

23,8 %

*

*

Pågatåg

25,9 %

*

*

* Målvärden för självfinansieringsgrad fastställs i och med att Trafiknämnden beslutar om detaljbudget för 2018 i
december.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§50

Verksamhetsplan 2018 för
kulturnämnden (17RK1591)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2018.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2018.
Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar, utarbeta
förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Region
Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på metoden balanserade
styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2018 föreslås kulturnämnden besluta om en
fördelning av nämndens budgetram 2018.
I ärendet har följande ledamöter yttrat sig:
Lennart Adell Kind, Ragnar Lindberg, RosMarie Jönsson Neckö samt Kerstin Axén
Krag.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2018.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2018.
Expedieras till

Berörda kulturorganisationer med regionala anslag, studieförbunden i Kronobergs
län samt Smålandsoperan, Folkets Hus Hovmantorp och Konstnärscentrum Syd.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut Verksamhetsplan 2018 för kulturnämnden
Verksamhetsplan KN 2018
Fördelning av kulturnämndens rambudget 2018
Bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2018
Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens rambudget 2018
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

Page 2 of 2

Verksamhetsplan
2018
Kulturnämnden

0

UPPDRAG
Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kulturområdet på
regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den statliga kultursamverkansmodellen och
länets regionala kulturplan. Kulturnämnden utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan,
genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av kulturplanen, ger
uppdrag och beslutar i ärenden om kulturplanen. Kulturnämnden är också dialogpart i
kultursamverkansmodellen där stat, region, kommuner, det professionella kulturlivet och det civila
samhället ingår.

NULÄGE
INVÅNARE
 Första året av genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Utvecklingsarbete inom de fem prioriterade utvecklingsområdena. En av prioriteringarna
genomförs under Verksamhetsutveckling.
MEDARBETARE
 Det finns en asymmetri i organisationen avseende kulturområdets uppdrag och resurser
jämfört med andra nämnder. En konsekvens är att kulturnämnden saknar det
handlingsutrymme som exempelvis Regionala utvecklingsnämnden har, exempelvis i att
hantera nya uppdrag eller avvikelser i pågående processer.
VERKSAMHETSUTVECKLING
 Arbete pågår inom Regionsamverkan Sydsverige. Ett gemensamt positionspapper har tagits
fram av kulturutskottet. Positionspapperet tydliggör utskottets ambition, vilja och fokus.
Det tillkommer löpande nya uppdrag från Regionfullmäktige till Kulturnämnden. Metoder för
utvecklingsarbetet gällande kultur i vården och kultur på okonventionella platser behöver
utvecklas under 2018
EKONOMI
 Regionen ingår i den statliga kultursamverkansmodellen. Historiskt svag utveckling av statligt
anslag. Behov av kontinuerlig dialog för att säkerställa bibehållen nivå och möjliggöra
utveckling inom modellen. Dialogen senare år har resulterat i ett utökat statligt anslag avseende
den professionella dansen.
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INVÅNARE
Region Kronobergs kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och
spets. Med spets menas konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika
styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen,
tillgänglig och inkluderande. I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånaren och
besökaren att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det
professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och
okonventionella, ska värnas.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget
2018 med flerårsplan 2019-2020 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

MÅL

1 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT KULTURLIV MED
BREDD OCH SPETS
Indikator

Kultur i hela länet, index

Startläge
2016
43 %
kulturaktivitet
er i
förhållande till
54 % av
befolkningen

Mål 2018

Mål 2020

Kulturaktivitet
er i nivå med
befolkningen

Kulturaktivitet
er i nivå med
befolkningen

Kommentar: Indexet är baserat på spridning av aktiviteter hos verksamheter inom kultursamverkansmodellen och
studieförbunden.

HANDLINGSPLANER

1.1 Kultur i hela länet
Kronoberg är ett glest befolkat län och möjligheterna för invånarna att ta del av och utöva kultur
varierar. Tillgång till exempelvis kulturutbud, lokaler, mötesplatser och arrangörer har betydelse för om
invånarna i Kronoberg har tillgång till kultur eller inte.

1.2 En internationell arena för muntligt berättande
Kronoberg har en unik muntlig berättartradition. Under 2017 har regeringen ansökt om att Sagobygden
ska bli Sveriges första goda exempel i Unescos register för tryggandet av det immateriella kulturarvet.
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1.3 Det fria ordet i Kronoberg
Kronobergs län bär på ett rikt litterärt arv. Värnandet av det fria ordet har en särskilt stark ställning i
länet. Litteratur som konstform har stor betydelse för ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att lyfta
fram den konstnärliga utvecklingen och förutsättningarna för professionella kulturskapare på området.

1.4 En starkare infrastruktur för bild och form
Småland är starkt förknippat med glaskonst, konsthantverk och design. Många olika aktörer, i och
utanför Kronoberg, skapar möjligheter för invånare och besökare att utöva och ta del av bild- och
formkonst. Ett vitalt och utforskande kulturliv bygger på att professionella kulturskapare kan utveckla
sina konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. För de professionella bild- och
formkonstnärerna är situationen på arbetsmarknaden en utmaning.
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare
som trivs och utvecklas. För att nå verksamhetens mål så behöver det finnas en balans mellan följande
perspektiv: Resurser, verksamhet, utveckling, invånare.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

MÅL

2 SKAPA EN ARBETSMILJÖ SOM PRÄGLAS AV ETT
UTMANINGSDRIVET ARBETSSÄTT
Indikator
Medarbetare som upplever att
de arbetar utmaningsdrivet
enligt definition

Startläge
2016

Mål 2018

Mål 2020

55 %

75 %

100 %

Kommentar: Undersökning genomförs en gång om året, gäller hela förvaltningen Regional utveckling.
Målkvalitet enligt
medarbetarenkät

51,1

60

>70

Kommentar: Gäller hela förvaltningen Regional utveckling.
Stressprofilen enligt
medarbetarenkät

41,8

41,8

<41,8

Kommentar: Gäller hela förvaltningen Regional utveckling.

HANDLINGSPLANER

2.1 Balanserade utvecklings- och förvaltningsresurser i
förhållande till kulturnämndens uppdrag
Utifrån slutsatserna i utredning Kulturstab – uppdrag och resurser, ta fram åtgärder i syfte att balansera
utvecklings- och förvaltningsresurser i förhållande till kulturnämndens uppdrag.

4

VERKSAMHETSUTVECKLING
Kulturlivet i Kronoberg bygger i hög utsträckning på samverkan med omgivande län. Det finns
en lång tradition av samverkan mellan såväl kulturorganisationer som regioner. Region
Kronoberg äger och samfinansierar kulturorganisationer tillsammans med andra regioner.
Samverkan sker inom Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Samverkan med omgivande
län är en framgångsfaktor för ett glest befolkat län som Kronoberg. När Sydsverige samverkar
förbättras förutsättningarna för spets och konstnärlig förnyelse i Kronoberg.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget
2018 med flerårsplan 2019-2020 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

MÅL

3 SKAPA EN HÅLLBAR UTVECKLING I SYDSVERIGE TILL
FÖRMÅN FÖR HELA LANDET
Indikator
Antal gemensamma
verksamheter och projekt inom
Regionsamverkan Sydsveriges
geografi

Startläge
2016

Mål 2018

Mål 2020

6

10

12

Kommentar: Projekt som medfinansieras av regionala utvecklingsmedel för kultur samt Kulturnämndens
driftsanslag.

HANDLINGSPLANER

3.1 Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Samverkan är stark i Sydsverige. Det finns en lång tradition av samverkan mellan såväl
kulturorganisationer som regioner. Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska positionspapper
beskriver vilka insatser som kulturpolitiken i Sydsverige ska genomföra gemensamt.

3.2 Kultur i vården
Vård- och omsorgsmiljöer utgör platser där många människor rör sig. Kultur på dessa platser kan på så
vis nå många invånare i deras vardag. Även de invånare som har begränsad tillgång till kultur på grund
av sin hälsa kan möta kultur i vård- och omsorgsmiljöer.

3.3 Kultur på okonventionella platser
Arbete med kultur på okonventionella platser för att nå fler invånare med kultur. Det innebär att
invånare som inte själva aktivt tar del av kultur erbjuds fler möjligheter att möta den i sin vardag.
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EKONOMI
Region Kronoberg ingår i den statliga kultursamverkansmodellen. Region Kronobergs ambition att
under kulturplaneperioden, utöver ordinarie löne- och prisuppräkning, verka för en utökad fördelning
av statsbidrag vad gäller två utvecklingsområden; muntligt berättande samt bild och form.
Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.
MÅL

4 EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Indikator

Uppräkning av statliga medel i
nivå med regional uppräkning

Startläge

Mål 2018

Mål 2020

1,16 % i
statlig
uppräkning
jämfört med
1,6 % i
regional
uppräkning

I nivå

I nivå

HANDLINGSPLANER

4.1 Dialog med statlig nivå avseende utveckling av
kultursamverkansmodellen
Dialog med statlig nivå gällande prioriterade utvecklingsområden och ekonomiska förutsättningar.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-15

§44

Verksamhetsplan för
Folkhälsoberedningen, 2018
(17RK1592)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen för 2018 enligt upprättad
skrivelse och föreslagna ändringar.
Sammanfattning

Övergripande uppdrag för Folkhälsoberedningen är att verka för en god och jämlik
hälsoutveckling i Kronobergs län samt vara väl förtrogen med hälsoläget i Kronoberg.
Beredningen ska bevaka övergripande folkhälsofrågor, och då särskilt prioriterade
målområden (1, 3, 11). En viktig uppgift är att samverka med kommuner och andra
aktörer i länsgemensamma folkhälsofrågor. Beredningen ska handlägga
regionfullmäktiges folkhälsostipendium samt utse stipendiat. På uppdrag av
regionstyrelsens arbetsutskott ska beredningen yttra sig över motioner, remisser och
skrivelser inom folkhälsoområdet, samt utveckla arbetet med medborgardialoger och
stödja regionfullmäktige, nämnder och beredningar i deras arbete med
medborgardialogen
Särskilda uppgifter 2018:
- Följa upp beslutade handlingsplaner (ANDT, Tobacco Endgame, Barns- och ungas
uppväxtvillkor)
- Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden kartlägga hälsa, ohälsa geografiskt
och socioekonomiskt i Kronoberg samt ge förslag på förebyggande åtgärder
- Bevaka genomförandet av enkätundersökningarna, Hälsa på lika villkor och Barns och
ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län
- Bevaka folkhälsofrågorna i Gröna Kronoberg
Pernilla Tornéus föreslår en förändring av sista punkten i särskilda uppgifter för 2018
enligt följande:
"Följa folkhälsofrågorna i Gröna Kronoberg och hitta nya utvecklingsområden inom
folkhälsa."
I ärendet har följande yttrat sig:
Judit Svensson, Michael Öberg, Pernilla Tornéus, Ulf Engqvist, Åke Gummesson,
Patrick Ståhlgren och Britt Bergström.
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Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen för 2018 enligt upprättad
skrivelse.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen
 Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen 2018
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Datum: 2017-10-23
Ärende: 17RK1592
Handläggare: Annika Magnerot

Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen 2018
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl
nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar därför inte bara om att
hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som
möjligt. Folkhälsa är en resurs för samhället men hälsa är en resurs för individen
(Janlert, 2000).
De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare.
Hälsa ses numera som en variabel som i hög utsträckning påverkar
humankapitalet. Om ett land, region eller kommun har en god folkhälsa, bidrar det
till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Sambanden är starka mellan
ohälsa och svag ekonomi. Det är svårt att få till en god ekonomisk utveckling i
samhällen med höga ohälsotal och sjukskrivningar om inte ohälsan bekämpas.
Generellt kan sägas att hälsan i befolkningen utvecklas positivt, medan gapet
mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan
ökar. Resultat från genomförda folkhälsoenkäter i länet visar att de flesta
barn/unga som vuxna skattar sin hälsa som god eller mycket god. När det gäller
sjukpenningtalet ser vi som helhet en positiv utvecklig, medan det finns skillnader
mellan män och kvinnor, där kvinnor har ett högre antal sjukpenningtal än män.
För att veta hur hälsan utvecklas över tid, var vi har skillnader i hälsa och
levnadsvanor i länet och var vi behöver sätta in insatser, är det betydelsefullt att
utveckla en kontinuerlig och sammanhållen bevakning av hälsans fördelning i
länet.

1. Direktiv
Verksamhetsområde
Folkhälsoberedningen är underställd regionstyrelsen. Regionstyrelsen ansvarar för
övergripande folkhälsofrågor inom Region Kronoberg. Folkhälsoberedningen har
fokus på de länsgemensamma folkhälsofrågorna, utför omvärldsbevakning och
bereder folkhälsofrågor till Regionstyrelsen. Beredningen har också ett
huvudansvar att utveckla dialogen med medborgarna.
Uppgifter
I Folkhälsoberedningens uppgifter ingår att:






Verka för en god och jämlik hälsoutveckling i Kronobergs län
Vara väl förtrogen med hälsoläget i Kronoberg
Bevaka övergripande folkhälsofrågor
Särskilt bevaka prioriterade målområden (1, 3, 11)
Samverka med kommuner och andra aktörer i länsgemensamma
folkhälsofrågor

Datum: 2017-10-23
Ärende: 17RK1592
Handläggare: Annika Magnerot







På uppdrag av Regionstyrelsen följa upp och bidra till utveckling av det
länsgemensamma folkhälsoarbetet
Handlägga Regionfullmäktiges folkhälsostipendium samt utse stipendiat
På uppdrag av Regionstyrelsens arbetsutskott yttra sig över motioner,
remisser och skrivelser inom folkhälsoområdet
Utveckla arbetet med medborgardialoger och stödja Regionfullmäktige,
nämner och beredningar i deras arbete med medborgardialogen
Utifrån Regionstyrelsen direktiv upprätta en årlig plan för arbetet i
beredningen samt avlägga en rapport vid kalenderårets slut

2. Sammanträden
Sammanträden 2018 enligt beslutad årsplan
1 februari, 9-12
4 april, 9-12
7 juni, 9-12
4 oktober, 9-12
6 december, 9-12

3. Information, agenda

Under verksamhetsåret 2018 kommer Folkhälsoberedningen att särskilt bevaka
följande områden:






Uppföljning av beslutade handlingsplaner (ANDT, Tobacco Endgame, Barnsoch ungas uppväxtvillkor)
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden kartlägga hälsa, ohälsa
geografiskt och socioekonomiskt i Kronoberg samt ge förslag på
förebyggande åtgärder
Genomförandet av enkätundersökningarna, Hälsa på lika villkor och Barns
och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län
Följa folkhälsofrågorna i Gröna Kronoberg och hitta nya utvecklingsområden
inom folkhälsa

4. Samverkan

Region Kronoberg har en samordnande funktion i det länsgemensamma
folkhälsoarbetet, men det måste ske i nära samarbete med kommuner, andra
myndigheter och idéburna organisationer för att bli lyckosamt.
Folkhälsoberedningen ska därför samverka med kommuner och andra aktörer i
länsgemensamma folkhälsofrågor.

Michael Öberg (MP)
ordförande

Henrietta Serrate (S)
1:e vice ordförande

Pernilla Tornéus (M)
2:a vice ordförande

