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Denna årsberättelse är en sammanfattning av år 2016 i Region Kronoberg,
med utvalda resultat och händelser från året. Varje kapitel inleds med filmade
intervjuer med ansvariga direktörer. Du kan ta del av dem och av fler filmade
inslag från 2016 genom att klicka på de ”play-knappar” som finns på vissa
bilder. Du kommer då vidare till Youtube, där inslagen visas.
Årsberättelsen är en digital pdf finns inte i tryckt form.

PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN, REGION KRONOBERG. APRIL 2017.
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FÖRORD

Region Kronoberg visar goda resultat under 2016. Vården får höga betyg av
kronobergarna. Resandeutvecklingen har varit god i alla trafikslag och våra
resenärer är nöjda med både utbud och service. Kompetensförsörjningen har
varit en stor fråga för Kronobergs län och den följer med oss in i 2017.
En utmaning som vi bemöter på flera olika fronter, med såväl regionala
utvecklingsprojekt som rekryteringsinsatser och satsningar på våra egna
medarbetare. Vi blickar framåt för att möta framtida utmaningar och
fortsätter skapa förutsättningar för ett gott liv i ett livskraftigt län.

Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Nu är det dags för Region Kronobergs årsberättelse. Bortom staplar, styrtal och
tabeller finns det ”riktiga Kronoberg”. Kronobergs län, som tusentals personer
under 2016 flyttade till, där det i år fötts rekordmånga barn. Vår organisation
påverkar så många människor på så många olika sätt i livets alla skeden.
Här är ett axplock av bilder från Kronobergs län 2016.

2016 VAR ÅRET DÅ…

9901 PERSONER
FLYTTADE TILL
KRONOBERGS
LÄN.*

Totalt uppgick folkmängden i
länet till 194 628 personer 2016.
Anahi Ramirez, Marc Washington och dottern Aya valde att flytta från Wales till Kronobergs län.
Siffrorna inkluderar invandrare+utvandrare+inrikes in-/uflyttningar.

*

129 532
KRONOBERGARE
BESÖKTE EN
LÄKARE I
ÖPPENVÅRDEN.

Under 2016 gjordes 1 001 542 besök i hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. 473 592 besök hade våra vårdcentraler.

FOTO: HANS RUNESSON

920 SENIORER
DELTOG I
SAMARBETSPROJEKTET
HÅLL DIG PÅ
BENEN.

Syftet med projektet är att främja en god hälsa och
förebygga fallolyckor hos äldre genom att erbjuda
träffar med föreläsningar med olika teman.
En kör från en pensionärsorganisation sjunger en sång som engagerar publiken till sång och rörelse
under en träff med projektet i september 2016.

FOTO: JÖRGEN GUSTAVSSON BLOMMENDAHL

2331 PERSONER
FÖDDES
I KRONOBERG.

Totalt uppgick antalet födda
i länet under 2016 till 2331
personer, vilket var den högsta nivån sedan babyboomen
under första hälften av nittiotalet. I relation till befolkningen hade Kronobergs län
det fjärde högsta födelsenetto
i riket under 2016.
Wilhelm Smedin, var ett av de många barn som föddes 2016, här med pappa Johan Smedin.

CIRKA 4800
ELEVER DELTOG
I PROJEKTET
MOT NYA
HÖJDER.

Mot nya höjder vill öka och stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och
matematik. Ämnen som fler elever behöver välja i sina studier och yrken för att
vi i Kronobergs län ska kunna möta framtidens utmaningar med kompetensförsörjning. Mot nya höjder vill också hitta nya sätt för skola och näringsliv att mötas.

Elever och lärare på Hackebackeskolan i Lessebo deltar i projektet Mot nya höjder.

FOTO: ZANNA NYMAN

Region Kronoberg finansierar den fria och frivilliga folkbildningsverksamheten genom ett särskilt
bidragssystem för studieförbunden. 2016 uppgick
anslaget till nästan 7 miljoner kronor.

KRONOBERGARNA
SPENDERADE EN
GENOMSNITTLIG DAG
TOTALT 900 TIMMAR
I DEN FRIA OCH FRIVILLIGA FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN SOM
STUDIEFÖRBUNDEN
DRIVER.
Bandet Crazy Daze lirar rock and roll varje vecka i replokalen och gör spelningar flera gånger under året.

ÖVER 900 000
PERSONER
RESTE MED
BUSSLINJE 1.

Jelena Rukavina reser med ettans buss med jämna mellanrum.

FOTO: ABF

Linje 1 i Växjö Stadstrafik, är den mest trafikerade
busslinjen i Kronoberg, under 2016 reste över 900 000
personer på linjen.
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DETTA ÄR REGION
KRONOBERG
Region Kronobergs uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län.
Vi är en politiskt styrd organisation som arbetar på uppdrag av
kronobergarna. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden
som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet – vi ansvarar
för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering,
innovation, näringslivsutveckling, internationella
frågor, folkhälsa och kultur.
Regiondirektör Martin Myrskog förklarar
BESÖK
hur de olika områdena hänger ihop.
REGION
KRONOBERG
PÅ WEBBEN >>

REGION KRONOBERGS VÄRDEGRUND
Region Kronoberg gör skillnad i människors vardag – varje dag. Alla medarbetare,
oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för kronobergarnas bästa.
Och det gör vi utifrån vår gemensamma
värdegrund: ”respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten”.
Värdegrunden ska vara basen i allt vi gör – en

kompass som påverkar våra handlingar i vardagen, och som vägleder oss i hur vi ska förhålla oss
till varandra och kronobergarna. Kronobergarna
ska alltid mötas av respekt i kontakten med oss.
Region Kronobergs värdegrund är ett resultat av
dialog, tankar och synpunkter från medarbetare
och chefer i organisationen, och arbetades fram
under 2015. Under 2016 har medarbetarna fått
lära sig mer om värdegrunden och prata om dess
betydelse i vardagen, med hjälp av bland annat
ett värdegrundsspel.
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KRONOBERGARNAS VÅRDKONSUMTION

ANDEL KRONOBERGARE
SOM GJORT ETT BESÖK HOS:

SJUKVÅRDEN

76%

67%

1 001 542
BESÖK GJORDE
KRONOBERGARNA
I HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN

6,8

BESÖK/
PATIENT

ANTAL OPERATIONER

LÄKARE

3,3

55%
5,4

BESÖK/
PATIENT

10 605

ANNAN
YRKESKATEGORI

BESÖK/
PATIENT

7152
INLAGD

3454
AKUTA

1,6

VÅRDTILLFÄLLEN/
PATIENT

2260

FÖRLOSSNINGAR

ÖPPENVÅRD

SLUTENVÅRD

Kronobergarna gjorde 1 001 542 besök i
öppenvården 2016. Det betyder att kronobergarna i snitt gjorde 6,8 besök per patient. Av de
1 001 542 besöken var 430 120 besök till läkare
och 571 422 besök till annan yrkeskategori.

KRONOBERGARNAS KOLLEKTIVTRAFIKRESOR

STADSTRAFIK

3 590 000

REGIONTRAFIK

3 080 000

TÅG

2 900 000
0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

80%
NÖJD-KUND-INDEX

Totalt gjordes 9 750 000 resor gjordes med
70%
Länstrafiken Kronoberg under 2016. 62%
Resandet
59%
ökade i alla 60%
trafikslag. Totalt ökade resandet med
2013
2012
6,1 %.
50%

66%
2014

69%
2015

4 000 000
72%

2016
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KRONOBERGARNAS KULTURKONSUMTION
KRONOBERGARNAS FEM
MEST POPULÄRA KULTURAKTIVITETER

LYSSNA
PÅ MUSIK

98%

FILM
(EJ BIO)

BOK/
LJUDBOK

91%

FOTOGRAFERAT
/FILMAT

BIO

81%

79%

74%

SPELAT MUSIKINSTRUMENT
SKRIVIT/FÖRFATTAT

KRONOBERGARNA
ÄR MER KULTURELLT
AKTIVA ÄN
RIKSGENOMSNITTET

GÅTT PÅ BIO
BESÖKT KONSTUTSTÄLLNING
SPELAT DIGITALA SPEL
BESÖKT BIBLIOTEK
GÅTT PÅ BALETT/DANS
GÅTT PÅ TEATER
BESÖKT MUSEUM
TECKNAT/MÅLAT
HANDARBETE/HANTVERK
FOTOGRAFERAT/FILMAT
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KRONOBERGARNAS SJÄLVSKATTADE HÄLSA
SJÄLVSKATTAD HÄLSAN HOS VUXNA
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%
60%
50%

SJÄLVSKATTAD HÄLSAHOS UNGA

67%

76%

95%

70%

88%

96%
81%

90%

60%
50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

ANDELEN BARN OCH UNGA SOM
UPPLEVER SIN HÄLSA SOM GOD
ELLER MYCKET GOD.

0%
KVINNOR

MÄN

ÅK 5

FLICKOR

POJKAR

ÅK 8

Under 2016 ansåg 76 procent av männen i Kronobergs län att de hade en bra eller en mycket
bra hälsa, vilket var en procentenhet över riksgenomsnittet. Samma år uppgav 67 procent av
kvinnorna i länet att de hade en bra eller mycket
bra hälsa, vilket var under riksgenomsnittet.

FLICKOR

POJKAR

GY ÅK 2

År 2015 besvarade omkring 6 300 elever i länet
enkäten Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor, vilket är ett sätt att låta barn och ungdomar komma till tals i frågor som berör dem och
deras livssituation. Undersökningen genomförs
vart tredje år och riktar sig till samtliga elever i
årskurserna 5, 8 och gymnasiets år 2.
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NATIONELL JÄMFÖRELSE AV MILJÖARBETET
(GÄLLER 2015)

285
13 AV 21

49%

189

ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNING
RECEPT PER 1000 INVÅNARE

EKOLOGISKA
LIVSMEDEL

ENERGIANVÄNDNING LOKALER

5,15

30%

229

345

49%

99%

17%

2113
AVAV
2121

1 AV 21

FÖRNYBAR ENERGI I
LINJETRAFIKEN

99%

6 AV 21

1 AV 21

19%

244

9 AV 21

KLIMATPÅVERKAN FRÅN
MEDICINSKA GASER

1,3

150

5,1

AVFALLSÅTERVINNING INKL. MATAVFALL

44%

15%

BÄST RESULTAT I LANDET
SÄMST RESULTAT I LANDET

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete
med landsting och regioner tagit fram sex miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras
som Öppna jämförelser. Jämförelsen som genom-

fördes 2016 baseras på resultat från 2015. Här sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en
jämförelse görs med de nationella resultaten. Totalt
placerade sig Kronoberg på en delad femteplats.
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REGION KRONOBERGS
EKONOMI
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 90 mnkr för 2016,
vilket är en positiv avvikelse med 19 mnkr. Jens Karlsson, ekonomidirektör, kommenterar 2016 års resultat – han förklarar hur det
kan gå plus trots att det går minus och ger sin syn på kommande
utmaningar 2017.

REGION KRONOBERGS EKONOMI I SAMMANDRAG 2014-2016 (MKR)

+
SKATTESATS
KR

KOSTNADER

KOSTNADER

HYRPERSONAL

KÖPT
VÅRD

SÅLD
VÅRD

KOSTNADER

AVGIFTER

BILJETTINTÄKTER
LINJETRAFIK

ÅRETS
INVESTERINGAR

ÅRETS
RESULTAT

EGET
KAPITAL

2016

11,60

5 421

3 429

156

467

405

647

492

160

275

283

90

1 346

2015

11,60 1

5 126

3 262

115

438

379

616

478

165

256

269

52

1 256

2014 2

11,21

4 659

3 046

73

378

390

558

457

160

253

253

156

1 175

Inför 2015 genomfördes en skatteväxling på 39 öre med kommunerna
i länet i samband med sammanslagningen av Landstinget Kronoberg och
Regionförbundet södra Småland.

1

Vården för perioden 2012–2014 är exklusive Regionförbundet södra
Småland med undantag för raderna trafikkostnader, linjetrafik och biljettintäkter linjetrafik,

2

TRAFIKKOSTNADER
LINJETRAFIK
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SÅ FÖRDELADES KOSTNADER OCH INTÄKTER 2016

1 208
ÖVRIGT KOSTNADER

KÖPT VÅRD

PRIVAT VÅRD

467 647 254
LÄKEMEDEL

745
TRAFIK

EGEN PERSONAL

KOSTNADER

156
HYRPERSONAL

3 429

AVSKRIVNINGAR:
MEDICINSKT MATERIAL:
LÄMNADE BIDRAG:
FASTIGHETSKOSTNADER:
ÖVRIGT:

6 907 MKR

ÅRETS RESULTAT
90 MKR
ÖVRIGT

SÅLDA TJÄNSTER

1 168

AVGIFTER – TRAFIK

4 336

AVGIFTER – HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

UTJÄMNING & GENERELLA
STATSBIDRAG

SKATTER

INTÄKTER

6 997 MKR

161 486 423 423

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

EN INVÅNARE I KRONOBERG
SOM TJÄNAR 25 000 KR I
MÅNADEN (300 000 KR/ÅR)
HAR UNDER 2016 BETALAT SÅ
HÄR MYCKET I SKATT TILL DE
OLIKA VERKSAMHETERNA:

22 450 kr

FL
FLY
YGP
GPL
L ATSEN
32 kr

905 kr

PRIMÄRVÅRD
6 100 kr
KOLLEKTIVTRAFIK
PSYKIATRI
2 480 kr
KULTURVERKSAMHET
360 kr

1 920 kr
TANDVÅRD
905 kr

REGIONAL
UTVECKLING
370 kr

POLITISK
VERKSAMHET
220 kr

206
183
139
87
593
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REGION KRONOBERGS
MEDARBETARE
Bristen på och svårigheterna att rekrytera vårdpersonal, framför allt läkare och sjuksköterskor, påtalas inom stora delar av
vårdsektorn i hela landet. Dessa svårigheter återspeglas även
inom Region Kronoberg. Kompetensförsörjning på kort och
på lång sikt har varit högt prioriterad under året. Caroline
Palmqvist, HR-direktör berättar mer.

REGION KRONOBERGS MEDARBETARE

4 595
211

KVINNOR
MÄN

1 302

64

ANTAL ANSTÄLLDA

ANTAL CHEFER

SJUKFRÅNVARO
6%
5%

3,6%

1%
0%

5 773

46

47,5
47,7
46,8

46,2
46,4
45,5

45

5 700

5 600

44,0

43

2014

2015

En omfattande generationsväxling pågår inom
organisationen, vilket bland annat syns genom
att Region Kronoberg har minskat medelåldern
med 1,4 år under 2016.
Trenden med högre sjukskrivningstal har hållit i
sig under året. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie
arbetstid) har ökat jämfört med motsvarande
period föregående år, från 5,1 till 5,2 procent.

2016

42

44,8
45,0

44

5 606

2%

48
47

5 800

4%
3%

5 897

5 900

5,7%

MEDELÅLDER (ÅR)

ANTAL ANSTÄLLDA

5,2%

2014

2015

2016

Arbetet med att minimera ohälsotalen och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, som för
Region Kronoberg är en viktig strategisk framgångsfaktor, har fortsatt under året. Bland annat
har det under året det erbjudits ett antal föreläsningar, aktiviteter och andra hälsofrämjande insatser som totalt har nått närmare 3 000
medarbetare.
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REGION KRONOBERG SOM ARBETSGIVARE

FOTO: MATS SAMUELSSON

Region Kronoberg är den näst största
arbetsgivaren i Kronobergs län.
Hos oss jobbar ungefär 5 900 personer inom
ungefär 100 olika yrken: läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, kuratorer, projektledare, sjukgymnaster, skötare, ingenjörer, biomedicinska
analytiker, samordnare, ekonomer, psykologer,
logopeder och många, många andra.
Våra medarbetare beskriver Region Kronoberg
som trevligt, familjärt, en plats där man kan

känna sig hemma och trivas. För den som vill
finns alla möjligheter att prova nya uppgifter och
utmaningar, lära sig nya saker, växa i sin yrkesroll och göra karriär. I Region Kronoberg finns
en framåtanda – en strävan efter att utveckla,
förbättra, vilja att göra det bästa för kronobergarna. Region Kronoberg tar tillvara på idéer,
våra medarbetare kan vara med och bidra för att
utveckla och påverka verksamheten. Beslutsvägarna är korta och vi eftersträvar delaktighet.

REGION KRONOBERGS LEDARIDÉ
För att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt och tydliga uppdrag för cheferna
i Region Kronoberg har en ledaridé och
uppdragsbeskrivningar för chefer på samtliga nivåer tagits fram.
Arbetet med implementeringen av ledaridén har
skett under året för att göra den känd och väl
förankrad i verksamheterna. I syfte att identifiera
och utveckla potentiella chefer internt tecknades i
december ett avtal med Linnéuniversitetet om ett
utvecklingsprogram, Framtida ledare. Det innebär

REGION
KRONOB
ERGS
CHEFER
ÄR
MODIGA
OC
M OT I V E R H
ADE
L E DA R E
Hel
het,
t
ill
tydl it,
ighe
t

att Region Kronoberg under 2017/2018 kommer
att erbjuda 24 medarbetare möjligheten att delta i
ett cirka 18 månader långt ledarskapsprogram.
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NYA GREPP I REGION KRONOBERGS SOCIALA MEDIER
Region Kronoberg startade i september 2016 ett
vandringskonto på Instagram, där medarbetare
turas om att visa upp sin arbetsvardag en vecka
var. Syftet är att öka kunskapen om Region Kronobergs verksamheter och väcka nyfikenhet och
intresse för de arbetsplatser och yrken som finns i
organisationen.
Kontot blev snabbt populärt – medarbetare står
i kö för att få chansen visa sina verksamheter och
följarantalet stiger.

FÖLJ REGION KRONOBERG PÅ SOCIALA
MEDIER DU OCKSÅ!
PÅ INSTAGRAM OCH
FACEBOOK HETER VI
@REGIONKRONOBERG.
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MEDARBETARE BERÄTTAR PÅ FACEBOOK
En vanlig dag i Region Kronoberg transporterar
Elin patienter mellan olika avdelningar.

En vanlig dag i Region Kronoberg arbetar Natalie
Laporte som forskare och med kvalitetsarbete på
Rättpsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Ibland serveras det andra rätter än husmanskost
på sjukhusen i Region Kronoberg. Här förbereder Chomcheun och Björn inför en Brasilieninspirerad vecka.

En vanlig dag i Region Kronoberg träffar Mattias
Einarsson anställda inom organisationen och
hjälper dem att lösa sina tekniska problem.
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REGION KRONOBERGS POLICY DEN FÖRSTA I SVERIGE
SOM INTEGRERAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Region Kronoberg har tagit fram en
gemensam, övergripande policy för hela
organisationen. Den beslutades av regionfullmäktige i oktober. Utgångspunkten
i policyn är de grundläggande mänskliga
rättigheterna.
– Vi är först i Sverige med en policy som utgår
ifrån de mänskliga rättigheterna, och att integrera de mänskliga rättigheterna i vår ledning
och styrning. Intresset för hur vi har arbetat är
stort inom andra landsting och regioner – vi är
en föregångare i detta, berättar Susann Swärd,
människorättsstrateg i Region Kronoberg och
projektledare för arbetet med policyn.
Policyn är framarbetad av en arbetsgrupp med

representanter från alla övergripande verksamhetsområden i Region Kronoberg. Utgångspunkten har varit regionens värdegrund samt FN:s
Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
och Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.
– Policyn ska, tillsammans med vår värdegrund,
vara basen i vårt förhållningssätt, både internt
och i relationen med invånare, patienter, resenärer och samarbetspartners. Vi har bara en policy
i Region Kronoberg, och till den kopplar vi riktlinjer och rutiner som mer konkret vägleder oss i
vardagen, säger Martin Myrskog, regiondirektör.
Läs hela policyn på Region Kronobergs webbplats >>

FOTO: MATS SAMUELSSON
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Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör,
berättar om de goda resultaten från året som gått,
men även om de stora bemanningsutmaningarna
och svårigheterna att rekrytera. Dessutom kommenterar han bytet av två stora system inom hälsooch sjukvården som genomfördes under 2016 och
som innebar problem och frustration.

KRONOBERGARNAS SYN PÅ VÅRDEN

REGION KRONOBERG

50%

68%

58%

64%

60%

66%
60%

63%

5:E PLATS

3:DJE PLATS

8:E PLATS

74%

69%
61%

63%

54%

53%

71%

8:E PLATS
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84%

6:E PLATS

70%

87%

4:E PLATS

80%
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90%
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100%
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RIKET

65%

51%
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TILLGÅNG TILL
FÖRTROENDE
DEN VÅRD
FÖR ATT VÅRD
MAN BEHÖVER GES PÅ LIKA VILLKOR

FÖRTROENDE
FÖR SJUKHUS

FÖRTROENDE FÖRTROENDE FÖR
FÖR VÅRDCENTAL SJUKVÅRDEN
I SIN HELHET

Mätningar som görs bland invånarna visar att
kronobergarna har en god upplevelse av vården i
Region Kronoberg. Region Kronoberg har generellt bättre värden än riket och på de flesta indikatorer (Vården i siffror 2016) ligger Region Kronoberg bland de sex bästa. Det gäller såväl förtroende

FÖRTROENDE
FÖRTROENDE
FÖR 1177 (WEBB) FÖR 1177 (TELEFON)

RIMLIG VÄNTETID RIMLIG VÄNTETID
SJUKHUSVÅRD VÅRD/HÄLSOCENTRAL

generellt som positiva upplevelser av respekt och
bemötande, tillgänglighet, delaktighet, information och kunskap. När det gäller förtroende för
hälso- och sjukvården bland invånarna placerar sig
Region Kronoberg som nummer ett i jämförelse
med samtliga regioner och landsting.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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REGION KRONOBERG HAMNAR
PÅ FÖRSTA PLATS NÄR DET
GÄLLER BEFOLKNINGENS SYN
PÅ VÅRDEN I JÄMFÖRELSE
MED ÖVRIGA REGIONER OCH
LANDSTING I SVERIGE.

5

REGION KRONOBERG
HAMNAR PÅ FEMTE PLATS I
LANDET NÄR ALLA KVALITETSINDIKATORER JÄMFÖRS.

Uppgifterna har hämtats från SKLs rapport Resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och sjukvårdsområden.
HYRPERSONAL OCH VAKANSER

ARBETADE TIMMAR BEMANNINGSFÖRETAG

ANTALET VAKANSER

2016

LÄKARE

2015
59 070

SJUKSKÖTERSKA

25 497

77 488

61

SJUKSKÖTERSKOR

56
ANNAN
BEFATTNING

SJUKSKÖTERSKA

60 422

LÄKARE

29

LÄKARE

7 739

LÄKARE JOUR

8 125

LÄKARE JOUR

144 682

93 658

146

Behovet av hyrpersonal har ökat markant avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse
med förgående år. Orsaken till den ökade användningen av bemanningsföretag är svårigheterna att rekrytera personal såväl till korttidsvikariat
som till tillsvidareanställningar.
Alla landsting och regioner är idag beroende
av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.
Beroendet har generellt vuxit i landet trots att

landsting och regioner tidigare gjort försök att
minimera inhyrningen av personal. Det har
gjorts flera försök genom åren att minska andelen
inhyrd personal. Det har hittills inte lyckats –
tvärtom ökar beroendet och gäller allt fler personalkategorier. Därför tar nu samtliga regioner och
landsting ett gemensamt tag, tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för ett
oberoende av inhyrd personal 2019.
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JOURNAL VIA NÄTET

I januari 2016 infördes journal via nätet i Kronoberg. Syftet är att som patient kunna förbereda sig, fördjupa sig och därmed bli mer motiverad
att vara delaktig i sin vård, att i efterhand förstå vad som hänt under
ett vårdtillfälle, att kunna följa sina provsvar och remiss, att kunna
visa och diskutera med närstående samt veta vilken info som finns i
ens journal.

REGION KRONOBERG ÖPPNADE UPP
Vad leker man på lekterapin? Hur
fungerar en utbildningsvårdcentral?
Kan man bli friskare i en rehabiliteringsträdgård?
Den 15–17 november 2016 fick den som var
nyfiken veta. Då hade Region Kronoberg öppet hus i lokaler på Sigfridsområdet i Växjö,
Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby. Det var många som tog chansen att hälsa
på, prata en stund med Region Kronobergs
personal och prova på själva. Varje dag avslutades med en paneldebatt om ett aktuellt
ämne inom områdena psykiatri, barnsjukvård och äldrehälsa.

LA
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T TET

L JUNGBY
VAD BETYDER
ÄLDREHÄLSA
KRONOBERG?

VI
ÖPPNAR
UPP!

HUR GÖR VÅRDPERSONALEN
NÄR DE ÖVAR
PÅ NYA BEHANDLINGAR?

TORSDAG
17 NOVEMBER

ÖPPET HUS KL 15–18
START FRÅN
HUVUDENTRÉN

HUR FUNGERAR EN
UTBILDNINGSVÅRDCENTRAL?

PANELDEBATT KL 18
I MATSALEN

HUR GENOMFÖRS EN
BENTÄTHETSMÄTNING?
ÖPPET HUS

•

PANELDEBATT
MED MODERATOR LISA SYRÉN

•

IN!

VÄLKOMMEN

Läs mer på www.regionkronoberg.se

TYCK TILL OM FRAMTIDENS
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Öppet hus på Lasarettet Ljungby
MRÅDET VÄXJÖ
CE
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VI
ÖPPNAR
UPP!

HUR HAR DE DET
PÅ PSYKIATRIN?
VAD GÖR DE PÅ
REHABILITERINGSKLINIKEN?

HUR KOMMER DET ATT SE UT
PÅ SIGFRIDSOMRÅDET
FRAMÖVER?

TISDAG
15 NOVEMBER

ÖPPET HUS KL 15–18
START FRÅN
HUVUDENTRÉN
I CENTRUMBYGGNADEN

VAD KAN MAN SE FÖR
SPÄNNANDE SAKER
PÅ PSYKIATRIMUSÉET?

N

T

L
RA

L AS

VI
ÖPPNAR
UPP!

JÖ

VÅGAR MAN KIKA IN
I EN AMBULANS?
FÅR MAN TESTA ATT ÖVA
OCH TRÄNA SOM
VÅRDPERSONALEN GÖR?
HUR KIKAR MAN
IN I KROPPEN MED
SKOPI?

ONSDAG
16 NOVEMBER

ÖPPET HUS KL 15–18
START FRÅN
HUVUDENTRÉN

ÖPPET HUS

ÖPPET HUS

PANELDEBATT
MED MODERATOR LISA SYRÉN

PANELDEBATT
MED MODERATOR LISA SYRÉN
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•

•

•

•

VÄL

VAD LEKER MAN
PÅ LEKTERAPIN?

PANELDEBATT KL 18
I MATSALEN

PANELDEBATT KL 18
I FESTSALEN

KOMMEN IN!

ARET TET VÄX

Läs mer på www.regionkronoberg.se

Öppet hus på Sigfridsområdet

VÄLKOMMEN

IN!

Läs mer på www.regionkronoberg.se

Öppet hus på Centrallasarettet Växjö
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FORTSATT ARBETE FÖR KORTARE VÄNTETIDER
INOM CANCERVÅRDEN
Under 2015 inleddes det första steget i
den nationella satsningen för kortare väntetid inom cancervården, en satsning för
att arbeta bort de omotiverade skillnader
som finns inom vården.
Med inspiration från Danmark har man valt att
satsa på så kallade standardiserade vårdförlopp.
2015 startades fem förlopp och under 2016
startade 13 nya; bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, lungcancer, lymfom, cancer utan
känd primärtumör, äggstockscancer, hjärntumör,
myelom, bukspottkörtelcancer, levercancer, galla
– gallvägscancer, malignt melanom och allvarliga
ospecifika symtom.
Totalt har 1044 personer inkluderats i ett av de
18 standardiserade vårdförlopp som startade under 2015 och 2016 och av dessa har 40 procent
fått en cancerdiagnos.
– Det är egentligen första gången vi får en siffra
på hur många av alla de som utreds som slutligen
får en cancerdiagnos. Sedan skiftar det förstås
mycket mellan olika förlopp och diagnoser, säger
Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg.

FOTO: ANNA KERN

Många processteam har arbetat med att kartlägga sin process och förbättra flödet. Flera har
exempelvis infört förbokade tider för undersökningar, för att minska onödig väntan för patienterna. Under 2017 införs ytterligare 10 förlopp.

UPPLEVELSEVERKSTÄDER SKA LOCKA UNGA
ATT VÄLJA VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNINGAR
Elever får prova på praktiska arbetsmoment inom vård och omsorg och låta nyfikenheten styra deras upplevelse och deltagande. Syftet är att öka ungas kunskap om
och intresse för yrken inom vården, inför
gymnasievalet.
Arbetet startade 2016. Det filmade materialet är
från 2017 och visar elever som besöker kliniskt
träningscentrum, KTC, på Centrallasarettet
Växjö och Ljungby lasarett. Där tränar i vanliga
fall vårdpersonal och vårdstudenter olika situationer, ingrepp och behandlingar med dockor och
annan träningsutrustning.
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Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården
och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och
hemsjukvård. Satsningen startade under
2016 och genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby,
Markaryd och Älmhult.
Äldrehälsa Kronoberg är ett treårigt innovationsprojekt som tydligt tar avstamp i individens
behov och egna förmågor. Med det som utgångspunkt samarbetar primärvård, slutenvård och
kommunal vård- och omsorg som om de vore en
organisation i syfte att skapa tryggare och bättre
vård- och omsorg för de äldre.

Under 2016 har djupintervjuer genomförts med
personer i målgruppen och fyra fokusområden
har ringats in som projektet ska fortsätta jobba
med.
Läs mer om projektet och de fyra fokusområdena
på Region Kronobergs webbplats >>

INVIGNINGAR OCH SPADTAG

FOTO: STEFAN AHLRIK

Under året har det klippts band och tagits
spadtag för nya, bättre och mer ändamålsenliga vårdbyggnader i Kronoberg.
I februari invigdes en ny modern endoskopienhet
på Centrallasarettet Växjö. Med sex undersökningsrum, varav två med möjlighet till dagkirurgiska ingrepp, ökar tillgängligheten för en stor
patientgrupp.
I juni togs första spadtaget för vårdcentralen
Skärvets lokaler i Växjö. Vårdcentralen Skärvet

kommer ersätta vårdcentralen Strandbjörket.
Den nya vårdcentralens yta dimensioneras för
att kunna ta emot 13 000 listade patienter, en
ökning med 25% mot den yta som vårdcentralen
Strandbjörket idag kan ta emot. Lokalerna i den
nya vårdcentralen ska anpassas så att de även kan
fungera som jourläkarcentral.
Folktandvårdens nya klinik på Teleborg i Växjö,
Folktandvården Linné, invigdes i maj. Klinikens
nya byggnad har certifierats som ”Miljöbyggnad
Guld” – den första i Region Kronoberg, och den
första färdigställda i Växjö!

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

INNOVATIONSSATSNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA
OMSORGSNÄTVERKET FÖR ÄLDRE

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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BESLUT OM NYA LOKALER FÖR VUXENPSYKIATRIN
OCH HABILITERINGEN
Regionfullmäktige tog i juni 2016 beslut
om nybyggnation för vuxenpsykiatrin och
habiliteringen på Sigfridsområdet i Växjö.
Omfattande nybyggnationer kommer göras. Målet är att skapa lokaler för att kunna erbjuda våra patienter bättre vård och
våra medarbetare en bättre arbetsmiljö.
Vuxenpsykiatrins nya byggnad ska inrymma
äldre-, psykos, beroende- och allmänpsykiatrin
samt psykiatrisk akutmottagning. Det kommer
det bli en funktionellt anpassad vårdmiljö och en
vårdmiljö som ska främja det friska och minska
tvångsåtgärder. Alla dygnsvårdade får enkelrum.
Stora, ljusa innergårdar kommer möjliggöra
utevistelse för patienter, oavsett hälsotillstånd.
På första plan ska mottagningsrum placeras, där
teamet möter patienterna.

Habiliteringen samlas på Sigfridsområdet.

Habiliteringen har tidigare varit placerad i
flera separata hus på Högstorp i Växjö. Den nya
byggnaden för habiliteringen kommer innebära rymligare lokaler och underlätta samarbete
internt för habiliteringen men också med verksamheterna primärvårdsrehab, rehabiliteringskliniken och vuxenpsykiatrin som också finns på
Sigfridsområdet. Verksamheterna kommer också
kunna samutnyttja exempelvis bassäng, ADLkök, styrketränings- och grupprum.
Inflyttning sker för vuxenpsykiatrin hösten 2019 och för habiliteringen vid årsskiftet
2018/2019.
Se filmen som illustrerar hur
vuxenpsykiatrins byggnad och
lokaler kommer att se ut.

Nya vuxenpsykiatrin med stora ljusa innergårdar.

MINSKAD RISK FÖR TRYCKSÅR – VINNARE AV
REGION KRONOBERGS KVALITETSPRIS 2016
Bidraget Trycksårsprevention i Region
Kronoberg tog hem Region Kronobergs
kvalitetspris 2016 för sitt arbete
med att minska trycksåren inom
hälso- och sjukvården. Arbetet har
lett till minskade kostnader för vården men framför allt ett stort minskat lidande för patienterna.

För att minska risken för trycksår görs nu en
mätning varje månad, där man bedömer risker
och gör en hudinspektion på alla inneliggande
patienter. Resultatet presenteras per avdelning,
som sedan tar ansvar för att sätta in passande
åtgärder. Arbetet har engagerat hela personalgruppen till att risk- och hudbedöma så snabbt
som möjligt för att omgående få in rätt åtgärder
till patienten. Arbetet gagnar patienten eftersom
varje timme är viktig i preventionsarbetet.
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NYA UTBILDNINGSLÄKARE TILL
UTBILDNINGSVÅRDCENTRALEN
Under året har fyra nya utbildningsläkare
tagit plats på utbildningsvårdcentralen
Kungshögen i Ljungby.
Utbildningsvårdcentralen startade 2015 då Region Kronobergs primärvårds- och rehabcentrum
såg ett behov för studenter som studerat till läkare utomlands att få en introduktion i det svenska
sjukvårdsystemet för fortsatt arbete på hemmaplan. Under sex månader erbjuds läkare en introduktion. Som stöd finns erfarna och engagerade
handledare – varje dag.

GRATIS CELLPROVTAGNING
OCH MAMMOGRAFI
Cellprovtagning och mammografi är två
undersökningar som görs för att hitta och
förebygga cancer hos kvinnor. Den 1 juli
2016 blev båda provtagningarna gratis för
alla som kallas i Kronoberg.

Syftet med utbildningsvårdcentralen är att långsiktigt säkra tillgången till duktiga distriktsläkare
på Region Kronobergs vårdcentraler.
– Det känns jättebra att fler utbildningsläkare
väljer att komma till oss. Att våra två första utbildningsläkare, som nu är klara, valde att stanna
hos oss här i Ljungby är vi både glada och stolta
över – det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb
och att vi har en trevlig och god stämning här på
vårdcentralen Kungshögen, säger Matilda Eriksson, projektledare för utbildningsvårdcentralen.

REGIONAL UTVECKLING
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REGIONAL UTVECKLING
OCH KULTUR

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör berättar vad
regional utveckling innebär för Kronobergs län och ger exempel på
hur Region Kronoberg bemöter kompetensförsörjningsutmaningarna och arbetar för att skapa ett gott liv i ett livskraftigt län.
Läs mer om arbetet som pågår för att utveckla Kronobergs län >>

SÅ GÅR DET FÖR KRONOBERG
Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025 beskriver
hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025
och vilka mål som vi måste uppnå för att
komma dit. Under året har en rapport
tagits fram som beskriver hur väl Kronobergs län uppnår målen.
Region Kronobergs roll är att driva och mobilisera det regionala utvecklingsarbetet och rapporten
berättar för oss om vi styr enligt plan. Rapporten visar att länet har ett antal utmaningar men
också att vi inom vissa områden går åt helt rätt
håll. Länets befolkning och antalet jobb ökar,
produktiviteten ökar, men vi klarar inte sysselsättningsmålet och stora utmaningar kvarstår på
arbetsmarknaden.
För att möta utmaningarna i länet och nå målen
i Gröna Kronoberg 2025 genomförs många
olika insatser av Region Kronoberg och av andra
utvecklingsaktörer i länet. Några insatser är Vård-

och omsorgscollege – för att få barn och unga att
välja vårdyrket, konstnärsprojektet Blända, som
belyser unga, vuxna kvinnors rätt att ta plats i det
offentliga rummet, digitalisering av bredband,
fossilfritt bränsle i kollektivtrafiken, Mot nya
höjder, som ska öka och stimulera intresset för
naturvetenskap teknik och matematik hos unga,
Sydostleden, Sveriges andra nationella cykelled,
förbättringsarbetet Barnens bästa och förbättringsarbetet Äldrehälsa, som ska skapa ett bättre
liv för våra unga och äldre.
Se filmen som visar ett urval av insatserna 2016.
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FOTO: AMANDA ENGLUND

I Kronobergs läns utvecklingsstrategi finns en målbild.
År 2025 ska vi vara Europas grönaste region. Gröna Kronoberg. En plats som växer genom förnyelse med öppna och
hållbara livsmiljöer. En plats som attraherar både människor
och företag.
Se filmen som beskriver målbilden för Kronobergs län.

HÄNDELSER
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BARN, UNGA, FÖRÄLDRAR
OCH DIGITALA MEDIER

Digitala medier har kommit för att stanna. Det är en
stor och viktig del i allas vardag. I Kronobergs län arbetar flera aktörer tillsammans för att barn, unga och
föräldrar ska få kunskap hur man hanterar medierna
på ett hälsosamt sätt. Arbetet leds av Kronobergs län.
Under 2016 har utbildningar förberetts och metodmaterial tagits fram.
Rebecka Moding, folkhälsoutveckare i Region Kronoberg jobbar med hur vi ska få ett medvetet förhållningssätt till den teknik vi har omkring oss.

SERVICEUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN
Region Kronoberg inledde 2016 ett projekt för att stärka
serviceutvecklingen på landsbygden. Satsningen är inriktad på
att hitta nya sätt för orter att både utvecklas och växa.
– Det är viktigt att jobba med service på landsbygden för att
bibehålla livet i de mindre orterna som ligger utanför de stora
stråken. Ska vi utveckla en region där platser och orter kompletterar varandra så behöver vi arbeta proaktivt med frågan,
säger Aline Kärrbäck, regional utveckling, Region Kronoberg.
Se inslag om serviceutveckling på landsbygden (från 2017)
Läs mer om projektet på bloggen Serviceutveckling Kronoberg >>

REGIONAL UTVECKLING

VÅR MÅLBILD FÖR GRÖNA KRONOBERG 2025

REGIONAL UTVECKLING
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LOKALA KULTURSATSNINGAR FRÄMJAS
Region Kronoberg hade under 2016 en
utlysning av projektmedel som kallades
för Utlysning om lokal utveckling.
Utlysningen resulterade i ett flertal olika projekt
som syftade till att utveckla olika platser efter
deras specifika förutsättningar och att öka del-

tagandet i den regionala utvecklingen. Medlen
riktade sig till det civila samhällets aktörer och
genomförandet skulle ske i nära relation till
invånarna på platsen. Projekten som har genomförts under 2016 har drivits av Tyrolens vänner,
Bygdegårdarnas riksförbund, Moheda Scoutkår,
Funkibator, Palladiums vänner, Kosta musikkår
och Älmeboda sockenkommitté.

REGIONALT EXPORTCENTRUM TILL KRONOBERG
Kronoberg har blivit utvalt som ett av sex
pilotlän i Sverige som fått inrätta regionala exportcentrum. Länet är också först ut
med att presentera det samlade exportstödet.
Syftet med exportcentrum är att det ska vara lätt
för företag som vill göra affärer med andra länder
att hitta rätt stöd direkt. De exportfrämjande
aktörerna i Kronoberg – ALMI, EEN, Business
Sweden och Region Kronoberg – samarbetar
redan idag kring dessa frågor. Exportkreditnämnden knyts nu närmare det samarbetet. Syftet med
ett exportcentrum är att detta samarbete ska bli
ännu bättre och mer systematiskt.

FOTO: GETTYIMAGES.COM
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DIGITALT LÄROMEDEL HJÄLPER LÄNETS
NYANLÄNDA ELEVER
Läsåret 2016–2017 får alla högstadieskolor och gymnasieskolor tillgång till ett
flerspråkigt läromedel.
– Det här hjälper oss att möta de elever som har
ett annat modersmål än svenska och de utmaningar som skolan står inför, säger Åke Sjöberg,
chef för kunskap och lärande på Region Kronoberg.
SATSNINGEN FINANSIERAS MED
REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL
Studi.se är ett digitalt läromedel som gör det enklare att möta nyanlända elever så att de snabbare
kommer igång med svenskan och ämnesunder-

visningen i skolan. Nära tusen lektioner kan
användas av elever från åk 7-gy. I verktyget ska
alla elever så småningom få tillgång till samma
läromedel på sex olika språk. Samtidigt får lärarna ett digitalt redskap för att följa upp barnens
framsteg.
– Studi.se är ett fantastiskt verktyg inte bara för
de nyanlända eleverna utan för alla elever på skolan. När eleverna läser något som de inte förstår
finns Studi.se som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Jag är väldigt tacksam att
Studi.se finns! säger Veronica Wilhelmsen, lärare i
introduktionsklassen på Bikupan i Lessebo.
Läs mer om arbetet på bloggen Skola för alla >>
Läs mer om verktyget på www.studi.se >>

REGIONAL UTVECKLING
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MAT OCH LIVSMEDEL – EN LOVANDE
REGIONAL TILLVÄXTFAKTOR
Varje år arrangeras den stora matmässan
MAT2016 i Växjö, där Region Kronoberg
är en av arrangörerna. Ett av matmässans
syften är att skapa debatt om mat utifrån
hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv
och måltiden som helhet.
Evenemanget är en viktig insats för hållbar
utveckling. Inte bara under de dagar matmässan
pågår, utan också som en del av ett arbete som
ger effekter för regionen under hela året.
För att potentialen med mat kopplat till livs-

kraftiga företag, destinationsutveckling och hållbar utveckling ska tas tillvara behövs långsiktiga
insatser och många utvecklingsaktörer behöver
dra åt samma håll. Region Kronoberg, länsstyrelsen (litet l) och Lantbrukarnas riksförbund) har
därför under året tagit fram en ny livsmedelsstrategi med syfte att tydliggöra livsmedelskedjan och
utveckla länets matproduktion.
Läs mer om MAT på MATs webbplats >>
Här finns Kronobergs livsmedelsstrategi >>
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KOLLEKTIVTRAFIK

KOLLEKTIVTRAFIK
Thomas Nilsson, trafikdirektör
ser tillbaka på 2016 som för Länstrafiken Kronobergs del inneburit
resandeökningar och fler nöjda
kunder. Han berättar också om
utmaningarna kopplat till införandet
av det nya boknings- och trafikplaneringssystemet för serviceresor
och blickar framåt mot viktiga frågor
för 2017.

Besök Länstrafiken Kronoberg på webben >>
KRONOBERGARNAS KOLLEKTIVTRAFIKRESOR
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LYCKADE KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR BIDRAR
TILL FLER OCH NÖJDARE RESENÄRER
Resandet ökar starkt i både stads- och
regiontrafik och sker mot en bakgrund av
allt bättre kundnöjdhetsbetyg.
Allt fler kronobergare reser kollektivt. Under
2016 ökade antalet resor i Växjö stadstrafik med
7,8 % till nästan 3,6 miljoner gjorda resor. För
regiontrafiken var ökningen 4,9 % under motsvarande period och drygt 3 miljoner valde att resa
med bussarna i regiontrafiken – vilket är det bästa resultatet sedan 2009. Totalt sett ökar resandet
i länet med 6,1 % vilket betyder att även resandet
med Öresundståg och Krösatåg fortsätter att öka.

I Kollektivtrafikbarometern, som är en
landsomfattande attityd- och resvaneundersökning, har Länstrafiken Kronoberg fått ännu bättre resultat i en rad kvalitetsfrågor om man jämför
2016 med 2015. De goda resultaten rör bland
annat frågor som handlar om den sammanfattande kundnöjdheten samt betygssättning rörande
information om avgångstider.
När det gäller uppfattningen om sammanfattande kundnöjdhet har Länstrafiken ökat från 69 %
år 2015 till 72 % under 2016. 84 % av de som
reser kollektivt 1 gång/månad eller oftare tycker
att det är lätt att få information om avgångstider
– vilket är en förbättring med 5 procentenheter
jämfört med föregående år.
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HÄNDELSER
I URVAL

NY RESEAPP SOM FÖRENKLAR OCH
VISAR VAR BUSSEN BEFINNER SIG
Länstrafiken Kronoberg lanserade under 2016 en
ny mobilapp i eget namn. Förutom möjlighet att
söka resealternativ och betala för sin resa, få uppgifter om avgångar eller ladda ned din tidtabell
direkt till telefonen så går det nu att – direkt på

kartan – se var bussen befinner sig. Funktionen
Här är bussen! visar linjesträckning för aktuell
busslinje på kartan och det går att se när bussen
närmar sig hållplatsen och ger en aktuell tidsangivelse.

UPPDATERAD OCH FÖRBÄTTRAD HEMSIDA
I februari 2016 möttes länstrafikens kunder av en
uppdaterad hemsida med en ny design, bättre anpassning och ökad användarvänlighet för mobila
enheter.
Över hälften av länstrafikens besökare söker sin
information via mobilen och därför är det viktigt
att anpassa information och lösningar efter det.
Hemsidan har fått ett mer stilrent utseende och
utökade sökfält, nya menyval med tydligare
ingångar till biljetter och priser samt reseinformation och en mer överskådlig vy.

SERVICERESOR BYTTE TILL ETT AV SVERIGES
MODERNASTE BOKNINGSSYSTEM
Serviceresor Kronoberg uppgraderade under
2016 till ett av Sveriges modernaste bokningsoch trafikplaneringssystem. Det nya systemet
innebar en del nyheter för resenärerna vad gäller
bokning av resor, betalsätt och beräkning av
högkostnadsskydd. Det nya boknings- och trafikplaneringssystemet innebär enklare och snabbare
hantering.
Lyssna på trafikdirektör, Thomas Nilssons intervju ovan, där han bland annat berättar mer om
införandet av bokningssystemet.
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FLERA KOMMUNER SATSAR PÅ ÅRSKORT
TILL SINA ANSTÄLLDA
En av de långsiktiga effekterna av att resa
kollektivt, vilket framgår av forskning, är
att pendlaren rör sig fyra gånger mer än
bilisten och får generellt sätt bättre hälsa. Det har både Region Kronoberg och
Ljungby-, Alvesta-, Tingsryds- och Älmhults kommun tagit fasta på och erbjuder
årskort genom nettoavdrag.
Förmånen gör det möjligt för den anställde att
betala sitt årskort månadsvis genom ett nettolöneavdrag, som inte är skattepliktig. Man reser

sedan obegränsat, dygnet runt i ett år och slipper
tänka på att ladda eller köpa resekort. Årskortet
är dessutom inte personligt och kan därmed bli
en förmån för familjen. Jämför man med ordinariepriset för tolv periodkort så får man med
årskortet resa 12 månader till priset av 9,5! En
bra förmån för de som redan pendlar och ett bra
sätt att attrahera potentiella pendlare med ett
enkelt, billigt och miljövänligt transportsätt. Fler
kommuner i grannlänen har haft god användning av förmånen i anställningsprocesser, främst
när man vill rekrytera personal som bor utanför
placeringsorten.

KUNDMÖTE I FOKUS
Länstrafiken Kronoberg värnar om det
direkta kundmötet och har under året
satsat extra hårt på att delta vid olika
mässor och event runt om i länet.
– Det är också ett sätt att bygga och stärka vårt
varumärke och marknadsföra kollektivtrafiken i
länet, förklarar Lejla Kurtovic, marknadskoordinator.
Bland annat har länstrafiken medverkat på
Karl-Oskar dagarna i Växjö, Välkomstmässorna
på Linnéuniversitetet, Funka för livet, Alvestayran, Ljungbydagarna, Näringslivsdagen, Earth
week och Senior event.
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