Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande
2019-11-22

Svar på interpellation frå n
Karl Paine
1

Kommer Region Kronoberg att ställa krav på kollektivavtalsenliga
villkor för samtliga som på något sätt arbetar med projektet?
(Citat från upphandlingsmyndighetens portal):

”Det är inte tillåtet att kräva att leverantören ska vara bunden av ett
kollektivavtal under avtalsperioden. Det betyder att det även vid
direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören ska vara
bunden av kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av de
grundläggande upphandlingsprinciperna.

Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma
förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma
förutsättningar om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett
kollektivavtal, då det råder föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att
arbetsgivare har rätt att tillhöra en arbetsgivarorganisation, men också en rätt
att inte tillhöra en sådan. Att vara medlem i en arbetsgivarorganisation
innebär att leverantören tecknar ett kollektivavtal.
Likaså kan det anses strida mot proportionalitetsprincipen, då kraven och
villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
Ett kollektivavtal innehåller så mycket mer än vad som kan anses vara rimligt
att ställa krav på för att kontraktet ska kunna utföras. De åtgärder som den
upphandlande myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är
nödvändigt för den aktuella upphandlingen.”
Sammanfattningsvis går det inte att ställa krav på kollektivavtal eller inte
heller generellt på kollektivavtalsenliga villkor.
2

Hur ska Region Kronoberg säkerställa att de sociala krav vi ställer
efterföljs i alla led?
Sveriges Regioner och landsting har tagit fram dokumentet ”Sveriges
Regioner och landstings uppförandekod för leverantörer”, senast rev. 201810-17. Detta dokument sammanfattar de sociala krav som ställs och bifogas
upphandlingsdokumenten.
Region Kronoberg har tidigare beslutat att följa dessa anvisningar enligt
följande: Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg som vilar på den uppförandekoden som kommuner och regioner ställt sig
bakom sedan tidigare. Leverantörer ska följa den beslutade uppförandekoden. Vid
upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat arbetsoch anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal eller motsvarande, samt tillåta
meddelandefrihet, i den mån lagen tillåter. Region Kronoberg strävar efter att vid större
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entreprenadupphandlingar tillse att sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter, där så
är möjligt.
En uppföljningsrutin kommer att tas fram med vår avtalspart, se även svar
fråga 4.

3

Kommer Region Kronoberg ställa några krav på antalet
entreprenörsled som får finnas med i upphandlingen?
Nej, detta kan hämma konkurrensen och strider därför mot
proportionalitetsprincipen enligt LOU genom att det inte står i rimlig
proportion till det som upphandlas.

4

Hur ska Region Kronoberg säkerställa transparens och
kontraktsefterlevnad genom hela byggprocessen?
Genom att bygga upp en beställarorganisation med erforderliga process- och
kvalitétsuppföljningsresurser, controllers avseende ekonomi samt övriga
kontrollanter avseende utförandet i projekterings- och byggskede. Till detta
behövs kvalitétsstyrande dokument som förklarar hur och när kontroller ska
utföras.
Transparens genom byggprocessen förenklas om partnering väljs. Då bygger
hela samarbetet på detta och rutiner tas fram därefter, till exempel avseende
ekonomi.

5

Vilka krav kommer Region Kronoberg ställa i upphandlingen i övrigt
för att säkra en sund konkurrens vid anbudet, och hur ska Region
Kronoberg se till att kraven efterlevs?
Kraven som kommer att ställas beror på vilket entreprenadupplägg som
väljs. I samband med framtagning av detta förfrågningsunderlag tas kraven
fram. Arbetet är inte påbörjat än.
Anvisningar för kravställningar enligt LOU borgar för en sund konkurrens.
Kravställningarna är rimliga att redovisa inför RSAU innan annonsering.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsen ordförande
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Svar på interpellation frå n
Henrietta Serrate

Angående införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020. Regionstyrelsen beslöt redan under 2018 att
Region Kronobergs egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk och
handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga under 18 år ska
innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Regionstyrelsens mening var att när något av dessa ovanstående dokument ska revideras eller
fastställas så ska ett barnrättsbaserat beslutsunderlag bifogas.
Region Kronobergs barnrättsstrateg har arbetat fram en modell enligt gällande lagstiftning som
handläggare ska arbeta efter i syfte att ta fram ett barnrättsbaserat beslutsunderlag till överklagbara
beslut, vilka omfattas av Barnkonventionen. Utbildning av nyckelfunktioner som handlägger ärenden
som är överklagbara pågår och är en aktivitet som också finns omnämnd i Hållbarhetsprogrammet.
Hittills har ovanstående beslut tillämpats på beslut avseende Hållbarhetsprogrammet, vilket
regionfullmäktige fastställde under 2019. I beredning av ny regional utvecklingsstrategi, samt
beredning av Trafikförsörjningsprogram kommer barnrättsbaserade beslutsunderlag vara en del.
Redan fastställda dokument kommer inte att revideras med anledning av lagen eftersom den börjar
gälla från 1 januari 2020.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsen ordförande

Växjö 2020-02-24

Svar på interpellation från Kerstin Wiréhn
angående privata vårdgivare
Kerstin Wiréhn har ställt två frågor angående undanträngningseffekter hos privata
vårdgivare som har avtal med försäkringsbolag.
Fråga 1
Har Region Kronoberg avtal med privata vårdgivare som samtidigt har avtal med
försäkringsbolag?
Svar
Region Kronoberg har sannolikt avtal med privata vårdgivare som samtidigt har
avtal med försäkringsbolag. I Sverige råder enligt etablerad juridisk praxis
avtalsfrihet, dvs en person, företag, förening eller liknande har rätt att ingå avtal
med vem man så önskar. Regionen kan alltså svårligen ifrågasätta att privata
vårdgivare som arbetar på uppdrag av oss, samtidigt själva har avtal med
försäkringsbolag. Huruvida dessa vårdgivare har egna avtal med försäkringsbolag
ligger således utanför regionens kompetens och uppdrag att utreda.
Fråga 2
Hur har regionen säkerställt att ”våra” patienter inte kommer i andra hand?
Svar
Regionen får utgå från att dessa vårdgivare följer gällande lagstiftning avseende
vilka patienter som ska ges företräde till vård, utifrån vårdbehov. I övrigt gäller att
dessa vårdgivare ska följa av Regionen upprättat regelverk avseende vårdgivare
som arbetar på uppdrag av Regionen.
Samtidigt har frågan uppmärksammats på det nationella planet. I januari gav
Regeringen Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att beskriva
riskerna med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till
hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och
sjukvård. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020. Vad uppdraget
resulterar i och hur statsmakterna agerar på informationen vet vi inte ännu, men
vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen.

Roland Gustbée
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Svar på interpellation frå n
Joakim Pohlman (S)

Svar på frågorna i interpellationen rörande influencers som
marknadsföring
1. Hur stor budget har Destination Småland för marknadsföring 2020 och hur stor
var budgeten föregående år?

Total budget 2020 (exkl projekt men inkl Drift Åsnen):9 121 440SEK
(Marknadsföring 3 115 000SEK)
Total budget 2019(exkl projekt): 7 993 440SEK
(Marknadsföring 3 015 000SEK)

2. Hur mycket pengar har Destination Småland lagt på marknadsföring genom
influencers 2018 respektive 2019?

2019 PR avtal influencers samt groundcosts samtliga marknader: 362 202SEK
2018 PR avtal influencers samt groundcosts samtliga marknader: 275 921SEK

3. Vilka influencers har använts?
2019
Nederländerna (12st)
Tyskland (15st)
Danmark (4st)
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2018
Nederländerna (12st)
Danmark (6st)
Frankrike (2st)
Norge (4st)
Polen (2st)
Tyskland (9st)

4. Finns det fastställda kriterier och riktlinjer för att välja influensers och
hur ser dessa ut?

Ja det finns. Våra influencersamarbeten görs vi Visit Sweden och vi tillämpar deras
urvalsmodeller och deras kvalitetssäkring av influencers.
Kriterier:
Antal följare i vald marknad
Vi kontrollerar noggrant att influencern har följare i den marknad vi vill nå – det kan vara att de utgår
från en marknad men har majoriteten i en annan och att det är ”äkta” följare och inte köpta samt att
deras följare har för oss relevanta intressen (resa, mat, natur, kultur)
Vi fokuserar på mellanstora influencers (för instagram 10 000-80 000, youtube 30 000-250 000 –
med viss variation per marknad) med högt engagemang – de allra största tar för mycket betalt för att de
ska vara intressanta och har ofta redan väldigt många samarbeten - och högt engagemang ger större
genomslagskraft
·

Rätt tonalitet och bildspråk

Varje kanal studeras för att se om de är en bra samarbetspartner för VS och våra partners i språk,
anslag och bildspråk.
·

Intresset för Sverige ska kännas naturligt

Deras tidigare poster och ev. resor ska inte kontrastera med vårt samarbete utan upplevas som en
självklar del av deras kanal, påklistrade samarbeten har aldrig lika högt engagemang
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5. Vilken effekt har marknadsföringsmetoden haft på resandet till Kronoberg och hur
kan effekten kartläggas/mätas?

Vi kan mäta effekten genom kännedomsundersökningar och vi mäter på genomslag och antal
klick samt antal exponeringar. Vi kan ta fram PR värde för respektive samarbete. Detta blir en
del av vår totala marknadsföring och den resulterar i ökade gästnätter och i förlängningen
ökad omsättning för besöksnäringen.
Gästnätter 2017: 993 650
Gästnätter 2018: 1 004 466
Gästnätter 2019: (prel Q3 923 213 vilket är en ökning med +9,2 % jämfört med motsvarande
period föregående år.

6. Hur resonerar du kring användningen av influencers och att ”bjuda för
skattepengar” som marknadsföringsmetod?
Ja.

Thomas Ragnarsson
Ordförande AB Destination Småland
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Svar på Interpellation angående
Är patientnämndens resurser tillräckliga?
Michael Sjöö (S), patientnämndens vice ordförande, har ställt interpellation till
regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) angående om
patientnämndens resurser är tillräckliga.
Först vill jag börja med att tacka för interpellationen, som lyfter fram ett mycket
viktigt organ inom Region Kronoberg. Nedan följer de ställda frågorna med
tillhörande svar. Bakgrunden är ju frågeställaren väl bekant med, men den
finns med som folkbildning och för helheten.
1. Finns det ett behov av att öka patientnämndens personalstyrka för att
klara av ärendemängden samt stödpersonsverksamheten?
Patientnämndens verksamhet är reglerad i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården. I lagen står att uppdraget är att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling,
hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Detta ska ske genom att
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
Lag (2019:976).
Patientnämnden ska också utse stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad
med frihetsberövande och annat tvång, lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om
stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).
I samband med att den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2018 minskade
antalet ärenden till patientnämnden från 900 ärenden 2017 till 679 ärenden
2018. Den troliga orsaken till detta var att fler patienter vänt sig till vården
direkt i enlighet med den nya lagstiftningen. Antalet ärenden till patientnämnden 2019 var 753.
Patientnämndens handläggare ingår idag som en del av kanslienhetens
tjänsteunderlag. Den handläggare som slutade vid årsskiftet har ännu inte
ersatts. Istället har andra resurser från kanslienheten använts för vissa
arbetsuppgifter inom patientnämnden. Sannolikt kommer ytterligare en person
att rekryteras under 2020, efter att en genomlysning av patientnämndens
verksamhet har genomförts under första halvåret 2020.
Eftersom patientnämnden sedan tidigare har flera utmaningar, är det viktigt att
den person som rekryteras har rätt kompetensprofil.
De utmaningar som finns är inte nya och kan beskrivas så här:
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- liten efterfrågan från verksamheterna att ta del av synpunkter som lämnats
från patienter,
- patientnämnden är ingen självklar part i samband med patientsäkerhetsarbetet (är t ex inte ordinarie medlem i patientsäkerhetsrådet),
- en osäkerhet kring hur synpunkter som av patienter lämnas direkt till vården
hanteras på aggregerad nivå,
- synpunkter direkt till vården kan idag inte analyseras tillsammans med
synpunkter till patientnämnden,
- hur får Region Kronoberg en samlad bild av synpunkter/klagomål så att
dessa kan tas tillvara i ett förbättringsarbete?
2. Kommer patientnämndens budget att öka 2021?
Denna fråga är för tidigt ställd, då den formella budgetprocessen inför 2021
ligger i startgroparna. Det som pågår just nu är genomgång av utfall 2019
ekonomiskt såväl som resultat i övrigt samt inhämtning av information från
patientnämnden och regionens revisorer.
Jag ser fram emot resultatet av den ovan nämnda genomlysningen samt
fortsatt dialog med företrädare för patientnämnden och inom politiken i stort
om patientnämndens roll och ställning.
Britt-Louise Berndtsson (C)
Regionfullmäktiges ordförande
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Svar på interpellation Trafikkaos i Skåne –
hur undviker vi att det blir likadant i
Kronoberg?
Henrietta Serrate (S) har ställt interpellation till trafiknämndens ordförande Carina
Bengtsson (C) angående byte av biljettsystem.
1. Hur har Länstrafiken Kronoberg och kronobergsresenärerna påverkats
av det nya biljettsystemet i Skåne?
Det är främst bortfallet av möjligheten att använda reskassan för sitt resande in i
Skåne län som påverkat resenärer i Kronoberg. Detta i kombination med att
Skånetrafiken ändrat sin prissättningsmodell där vissa biljettslag tagits bort och
nya tillkommit och ännu ej har sin motsvarighet i grannlänen gör att det blivit
dyrare resor exempelvis för familjer som ska resa till Köpenhamns flygplats
Kastrup. Detta på grund av att resenärer främst köper biljetter i länstrafikens
försäljningskanaler. Eftersom att förändringarna sker vid olika tidpunkter har det
sammantaget gjort det osmidigare att resa över länsgräns jämfört med tidigare när
hela södra Sverige hade samma system och samma prissättningsmodell. Planen är
att när alla län har sina system fullt utbyggda och lanserade så kommer det
återigen finnas ett likartat sätt att resa i kollektivtrafiken och betala för sina resor i
Sydsverige. En tydlig påverkan som vi redan nu märker av är att en del av de
resenärer som då och då reser till Skåne har hört av sig för att få sin reskassa
återbetalad eftersom att de inte längre anser att de har någon nytta av denna.
2. Hur ser riskbedömningen och av den följande beredskap ut i Kronoberg
inför införandet av nytt biljettsystem här?
Det finns en hög medvetenhet hos Länstrafiken Kronoberg för de risker som kan
uppstå i samband med att man inför ett nytt biljettsystem. Det är alltid kunden
som står i vårt främsta fokus och organisationen har en god beredskap för att på
bästa sätt kunna möta kunden på ett individanpassat sätt. Detta sker genom att vi
identifierat olika målgrupper och deras specifika behov så att vi kan målanpassa
bemötande och kommunikationsinsatser på ett passande sätt. En hög grad av
närvaro och synlighet i resenärernas vardag är generellt en bra metod, och något
som länstrafiken använt sig av tidigare, inte minst vid byggnationen på
stationsområdet. Vår avsikt är att vänta med införandet tills vårt nya system blivit
så väl testat som det är möjligt.
3. Vad landade Länstrafiken Kronobergs intäkter på i januari 2020 jämfört
med januari 2019?
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4. Planerar Länstrafiken Kronoberg med något intäktstapp kopplat till att
ett nytt biljettsystem införs här?
Länstrafiken planerar inte för ett intäktstapp utan vår grundinställning är alltid att
eftersträva en hög nivå av intäktssäkring. Skulle det dock ändå inträffa att något
systemmässigt fallerar under en kortare period i samband med införande av nytt
system (och utfasning av det nuvarande systemet) är det viktigaste att ändå
trafiken fungerar så att länsinvånarna kommer till jobb och skola och att det
långväga resandet genom länet inte påverkas negativt.
5. Hur kommer bytet från Reskassekort till liknande kort gå till och hur
kommer det att kommuniceras?
Likväl som att vi kommunicerar om alla andra förändringar i samband med
införandet av det nya biljett- och betalsystemet så kommer vi att informera även
om det nya Resekortet, och detta kommer att ske genom en bred
informationsinsats. Insatsen kommer att bland annat ske i form av
direktreklamsutskick till alla hushåll i länet, annonser i såväl sociala medier som
dagspress. Utöver detta kommer vi även att finnas på plats ute i länet och erbjuda
en rad mötestillfällen för allmänheten. I det pågående arbetet med införandet av
det nya systemet så sker nu en planering med att ta fram gemensamma datum för
systeminförande i Halland, Kronoberg sam Kalmar och Jönköpings län.

Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande
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Interpellation till patientnämndens ordförande Anna
Zelvin (KD) angående skillnad mellan kvinnor och
män i antalet anmälningar till patientnämnden
Robert Olesen (S) har inkommit med en interpellation där han ställer frågor om skillnaden mellan kvinnor
och män i antalet anmälningar till patientnämnden.

1. Vilka förklaringar finns till att kvinnor är överrepresenterade i de registrerade ärendena hos
patientnämnden?
2. Ser det likadant ut i andra regioner?
Svar: Drygt 20% fler synpunkter som inkommit till patientnämnden i Kronoberg under 2019 har anmälts av
kvinnor. Nedan visar inkomna ärenden till patientnämnden i Region Kronoberg under en treårsperiod,
fördelat på kön:
Kvinnor
Män
Annan, okänt
Totalt

2017
503 (55,9%)
353 (39,2%)
44 (4,9%)
900

2018
380 (56%)
262 (38,6%)
37 (5,4%)
679

2019
430 (57,1%)
285 (37,8%)
38 (5%)
753

Nationell utredning från 2016 ”Fråga Patienten” 1 likt nationell statistik de senaste tre åren visar på
gemensam bild från landets patientnämnder d.v.s. fler kvinnor än män vänder sig till patientnämnden
generellt för att lämna synpunkter på vården.
Nedan presenteras nationell statistik, samtliga patientnämnder:
Antal ärende
Kvinnor
Män
Annan, okänt

2017
21 313 (59,3%)
14 241 (39,6%)
402 (1,1%)

2018
20 953 (59,1%)
13 973 (39,4%)
556 (1,6%)

Vad kvinnors klagomål beror på är inte helt belagt och därmed med säkerhet svårt att besvara. Men olika
rapporter och utredningar både nationellt och internationellt visar att svaret troligen är mångfacetterat.
Viktig faktor i sammanhanget är att kvinnor gör fler besök till vården än män. Kvinnor har mer kontakt än
män av naturliga orsaker i samband med förlossning, mammografi, cellprovtagning, återbesök till
mödravårdscentralen, men kvinnor besöker också i högre utsträckning öppenvården än män.2

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-2015102/
https://ces.sll.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-ochsamhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2019.5-forklaras-konsskillnader-ivardkomsumtion-av-sjukdomsborda.pdf
1
2
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Antal besök mellan kvinnor och män i Region Kronoberg:
Besök
Kvinnor
Män

2016
574 399
426 980

2017
585 896
436 762

2018
593 326
443 804

2019
613 522
455 799

Om man tittar på ohälsotalet så ser det ut så här:
Ohälsotal
2016
2017
Kvinnor
38
37
Män
24
23
Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan
betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade. I ohälsotalet
ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på
antal utbetalda nettodagar.

3. Finns anledning att föreslå förbättringsåtgärder med anledning av statistiken?
Patientnämnden syfte är enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, (2017:372),
att tillhandahålla och hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till
vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Vi
gör ingen skillnad i anmälningar som inkommer från män eller kvinnor utan tar emot och hjälper
samtliga synpunkter med största allvar. Vårt fokus är att nå till dem som behöver vår hjälp att få sina
synpunkter framförda och besvarade av verksamheten. För att få svar i varför kvinnor anmäler i
högre utsträckning skulle en större kartläggning lokalt behöva genomföras, vilket inte ingår i
patientnämndens uppdrag. Skulle det däremot uppdagas genom inkomna ärenden till
patientnämnden att det skulle finnas märkbara skillnader på någon klinik skulle nämnden framföra
detta till vederbörande enhet och till hälso- och sjukvårdsnämnden för att uppmärksamma att
utredning och åtgärder skulle behövas.

Anna Zelvin (KD)
Ordförande Patientnämnden Region Kronoberg
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Svar på interpellation frå n
Henrietta Serrate (S)

Svar på frågorna i interpellationen gällande familjecentral på
Teleborg
1. Vad beräknas uppstartskostnad och kommande driftskostnad bli?
Efter de anpassningar som behöver vidtagas för verksamheten så blir, efter uppskattade beräkningar,
driftskostnaden 730 000kr/år. Vi äger lokalerna på Vårdcentralen Teleborg och har redan idag
kostnader för dem. Kostnaderna för Familjecentralen kommer vi dela med Växjö Kommun utifrån
verksamheternas använda ytor så detta kommer därav inte innebära några nämnvärda merkostnader
för Region Kronoberg. Uppstartskostnader kommer att vara i form av investeringar i de rum våra
medarbetare förfogar över samt del av de gemensamhetsytor som finns på Familjecentralen.
Beräknad uppstartskostnad 1,0 mkr. Denna siffra bygger helt på nyinvesteringar och den kan komma
att reduceras avsevärt då befintlig utrustning och möbler kommer att kunna återanvändas.

2. Hur ska den nya familjecentralen på Teleborg i Växjö finansieras?

Familjecentralen kommer att finansieras gemensamt mellan de båda huvudmännen.
Utgångspunkten är att varje huvudman ansvarar för lönekostnader för anställda inom sin
verksamhet. Respektive verksamhet belastas av hyra för sin yta och delning görs
proportionerligt på de gemensamma ytorna. Administrativa kostnader som är gemensamma
samt utvecklingskostnader fördelas mellan huvudmännen efter överenskommelse.
Redan 2018 budgeterade Region Kronoberg för att inrätta en Familjecentral på Teleborg i
Växjö.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsen ordförande

2020-02-19
Region Kronoberg

Svar på interpellation angående uppdraget
att förbättra kollektivtrafiken till Ljungby
lasarett
Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt interpellation till Trafiknämndens ordförande
Carina Bengtsson (C) angående uppdraget att förbättra kollektivtrafiken till
Ljungby lasarett.

Hur går det med uppdraget att förbättra kollektivtrafiken till Ljungby
lasarett?
Regionfullmäktige biföll en motion från Centerpartiet i april 2018 angående trafik
och parkeringsfrågor vid Ljungby lasarett. Bakgrunden var att ombyggnationer vid
lasarettet skulle ta parkeringsplatser i anspråk och därför behövdes både nya
parkeringsplatser tas fram och ny kollektivtrafik till sjukhus ordnas.
Trafiknämnden fick i uppdrag att utreda förutsättningar för att förbättra
kollektivtrafiken.
Har trafiknämnden startat något arbete för att fullfölja sitt uppdrag från
fullmäktige april 2018?
Ja, för några veckor sedan var undertecknad, Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée och några av våra tjänstemän inbjudna till ett möte
med Ljungby kommun. Det var Kommunalrådet/Tekniska nämndens ordförande
Lars-Ove Johansson som bjudit in och anledningen var parkeringsfrågan på
Ljungby Lasarett, eftersom denna fråga är lika viktig för Ljungby kommun som
Region Kronoberg. Vi diskuterade flera olika alternativ och tjänstemännen fick i
uppdrag att titta på dessa förslag. Planen är att byggnationen ska komma igång i
september och då ska parkeringsfrågan vara löst.
Carina Bengtsson (C), Trafiknämndens ordförande
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Svar på interpellation frå n
Carl-Olof Bengtsson (S)

Svar på frågorna i interpellationen rörande partnering, upphandling
och konkurrens
Vilka tydliga och skarpa ekonomiska variabler skall finnas i valet av partner?
Svar: De ekonomiska variabler som ska utvärderas och poängsättas kommer vara skarpa.
Exempel på tydliga och skarpa ekonomiska variabler kan vara entreprenörsarvode i %, incitament
och anbudssumma. Eftersom förfrågningsunderlaget är under framställande, är det ej bestämt
ännu vilka ekonomiska variabler som ska utvärderas. Dialog och politisk förankring sker löpande
med RSAU som är politisk styrgrupp för det nya sjukhuset.
Kommer konkurrensen av partner efter att valet skett helt offentliggöras eller kommer det
att godkännas att partner får kräva sekretess?
Svar: Då tilldelningsbeslutet skickas ut bifogas utvärderingsprotokoll, vilka är offentliga.
Arbetsmaterial härrörande utvärderingen lämnas ut på begäran.
Kommer arkitekt upphandlas eller väljer partner detta?
Svar: I entreprenadformen totalentreprenad så svarar totalentreprenören för projekteringen.
Totalentreprenören kommer upphandla och kontraktera arkitekten, Region Kronoberg kommer
aktivt deltaga i upphandlingen.
Kommer delprojekt och underleverantörer att konkurrensutsättas så att ex de många
duktiga mindre och medelstora byggföretag i regionen kan lämna anbud? Bestämmer
partner detta?
Svar: Underentreprenörer och underleverantörer kommer upphandlas i konkurrens, beställaren
(Region Kronoberg) är aktivt deltagande i upphandlingar.
När kan regionfullmäktige ta ett definitivt beslut och med vilket beslutsunderlag om det
saknas skarpa anbud och man skall arbeta enligt löpande räkning?
Svar: Anbuden som kommer lämnas kommer vara så skarpa som förfrågningsunderlaget
efterfrågar. Vid det tillfälle då regionfullmäktige fattar definitivt beslut om byggnation kommer
det ekonomiska underlaget grunda sig på det som beslutats byggas (dvs antalet m² med angiven
verksamhet) i en av totalentreprenören och Region Kronoberg gemensamt framtagen budget
(riktkostnad). Förändras innehåller (t.ex. en verksamhet tillkommer eller avgår) efter antagen
budget kommer budgeten (riktkostnaden förändras).
Är det möjligt att ta ett definitivt beslut innan det finns en fastställd detaljplan?
Svar: Det är möjligt, ponerat man vet vad som kvarstår till fastställd detaljplan (tid och
fråga/frågor som kvarstår).

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsen ordförande

