Kungörelse och föredragningslista
Utskriftsdatum: 2017-06-13

Kungörelse
Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00.
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö
Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:
 På Region Kronobergs hemsida www.kronoberg.se
 I Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv)
 I Växjö Närradio (102,4 MHz)
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1.

Sammanträdets öppnande

2.

Upprop

3.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Mikael Johansson att justera mötets
protokoll samt
att justering sker den 28 juni 2017, klockan 9.30, i Regionhuset.

4.

Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (30 minuter)
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att
ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar
maximalt 30 minuter.
Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett
svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en
minut.

5.

Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för
pensionärer 17RK250
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
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Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag om gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande framförs att det inte
skulle medföra några extra kostnader.





6.

Beslutsunderlag
§124 RS Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
§178 RSAU Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
Svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
§19 TN Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
Medborgarförslag - inför gratisresor för pensionärer på stadsbussarna
Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende
av hyrpersonal 17RK371
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget
består av fyra punkter:
- Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
- Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt
landsting.
- Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön
efter utbildning.
- Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna
bemanna verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd
lön och ersättning och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av
medarbetare viktiga inslag.







Beslutsunderlag
§125 RS Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
§179 RSAU Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Svar på medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
§28 RSPU Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Medborgarförslag om åtgärder för oberoende av hyrpersonal
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7.

Fördelning av medborgarförslag - Alternativ till
hemligt nummer när sjukvården ringer 17RK881
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för besvarande.
Sammanfattning
Leif Granath, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om
alternativ till hemligt nummer vid samtal från sjukvården.


8.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer.

Ledamöternas frågestund
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att
ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs
kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en
styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast
frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

9.

Inkomna interpellationer
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktig besluta
att medge att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges,
regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i
ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt
innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av
större intresse för Region Kronoberg.
En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse,
nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
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Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli
senast nio arbetsdagar före sammanträdet.
Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före
sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.
Inför mötet har följande interpellation inkommit:
1. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) - Utredningar vid BUP.

10.

Inkomna enkla frågor
Sammanfattning
Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta
sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till
ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i
övrigt som regionfullmäktige bestämmer.
En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast
fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.
Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till
kallelsen.

11.

Allmänpolitisk budgetdebatt
Sammanfattning
Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med ett
inlägg vardera på maximalt tio minuter per talare. En företrädare för vardera
övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två
kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.
Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V,
KD, MP och L med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till
replik samt kontrareplik enligt ovan.
Enligt framförda önskemål upprättas efter den inledande omgången en sedvanlig
talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker
samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras
senast i anslutning till anförandets avslutning.
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Under debatten kan yrkanden lämnas som behandlas under ärendet om Budget
2018 med flerårsplan 2019-2020.

12.

Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 17RK1117
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i
enlighet med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031
mnkr, finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018,
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
- trafiknämnd 323 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
- kulturnämnd 61 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå,
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per
listad och år,
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år
för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
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Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är
en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.







13.

Beslutsunderlag
§121 RS Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
§175 RSAU Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Budget 2018 med flerårsplan 2019-202 Region Kronoberg S V MP (2017-06-08)
Förslag till beslut - Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 (M, C, KD, L) (2017-06-13)
Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 Region Kronoberg (M, C, KD, L)
(2017-06-13)
Budget 2018 Region Kronoberg SD
Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2018
17RK186
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 2-5.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och
avgifter inom hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017
avseende taxor och avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 20192020 har en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården. Bidrag och egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården
för 2018 bereds inför slutligt beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)
Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
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- Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 90 000 kronor).
- Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 70 000 kronor).
- Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som vården
kunnat förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)
- Inga förslag till förändringar.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)
- En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag inklusive
perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus presenteras
hösten 2017.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 5)
Förslag till förändringar från 1 januari 2018:
- Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
- Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir
avgiftsfritt. Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en intäktsförlust
på ca 38 000 kronor).








14.

Beslutsunderlag
§118 RS Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
§173 RSAU Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2018
Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder utan samband med sjukdom
Länstrafiktaxa 2018 17RK565
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
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Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017:
- Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
- Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr.
- Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
- Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30
kr per zonsteg.
- Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser
och biljetter gäller även efter kl 24.
- Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig
att inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
- Taxa för färdtjänst är oförändrad men antal zoner har uppdaterats till 7-12
zoner för att överensstämma med nytt regelverk för färdtjänst som träder i kraft
den 1 juni 2017.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8 TN 2017-02-23
uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning
för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och
resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till
nästkommande taxearbete.






15.

Beslutsunderlag
§119 RS Länstrafiktaxa 2018
§174 RSAU Länstrafiktaxa 2018
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
§36 TN Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018 reviderad inför regionstyrelsen
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30
Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
17RK729
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg.
Sammanfattning
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Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Regionstyrelsen har § 90/17 beslutat att för sin del godkänna delårsrapport för
Region Kronoberg mars 2017 och rekommenderar regionfullmäktige att
godkänna densamma.

Expedieras till
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer




16.

Beslutsunderlag
§90 RS Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
§163 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2017
Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg reviderad förbundsordning 17RK714
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01
KSA 9-2017,
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp
fastställs när investering är fullgjord samt
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande
beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor
utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av
medel för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för
Svenskt Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges

Utskriftsdatum: 2017-06-13

Page 10 of 630

Kungörelse och föredragningslista
Utskriftsdatum: 2017-06-13

tidigare beslut om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor
(600 000 000 kronor) enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade
förbundsordningen räknas upp med 3 % årligen, varför Region Kronobergs andel
höjs i förhållande till tidigare beslutad summa. Beslutet innebär att den nya
prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande beslut
hos övriga medlemmar i kommunalförbundet.





17.

Beslutsunderlag
§135 RS Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
§189 RSAU Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad förbundsordning
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Protokoll KSA Förbundsfullmäktige 2017-04-06
Förbundsordning revision 01 KSA 9-2017
Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar
och reviderad förbundsordning 17RK1059
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Sunnerbo från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Sammanfattning
Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad
förbundsordning ändras samordningsförbundets namn till
Samordningsförbundet Sunnerbo.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till
fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en
viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största
delen av nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten.
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Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel
beslutat att höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.





18.

Beslutsunderlag
§123 RS Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad förbundsordning
§177 RSAU Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad förbundsordning
Nya medlemmar samt reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnebo
Förslag till förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre
arbetsplats 16RK2045
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system
för friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
- Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god
hälsa för våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för
arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige beslutat om.
Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och
skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen
och känner sig delaktig.
I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska uppdraget att
på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett helhetsgrepp
kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig
till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god
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vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som
lämnats. Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal
åtgärdspunkter som ska bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till
nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa och få mer engagerade medarbetare.





19.

Beslutsunderlag
§126 RS Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
§180 RSAU Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
§29 RSPU Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Svar på motion - Handlingsplan för bekämpning av
könsstympning 16RK2282
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Anna Zelvin (KD och Bengt Germundsson (KD) har i en
motion föreslagit:
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn
bör utarbetas,
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal
samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till
berörda familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har
bland annat samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även
kvinnlig könsstympning. Inom checklista för personal och informationsmaterial
till föräldrar på flera olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar
genomfördes under 2016 och ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Motionen har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-23, §
25. Nämnden återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare
redovisning, än vad som framgår av handlingsplanen, av Region Kronobergs
arbete med att förebygga könsstympning av barn och unga flickor.
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Vid hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-04-12 § 39 informerade Susann Swärd,
människorätts- och barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga
kvinnlig könsstympning.






20.

Beslutsunderlag
§127 RS Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
§181 RSAU Svar på motion - Handlingsplan för bekämpning av könsstympning
Förslag till beslut: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning
§25 HSN Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning
Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Svar på motion – Digitalisering för framtiden
16RK2386
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en
motion föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling
av E-hälsa utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och
samtidigt skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa
och digitalisering av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara
föremål för olika insatser och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och
rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner
kopplade till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns
en handlingsplan för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i
vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt
vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna
aktiviteterna antingen pågår eller planeras starta under 2017. Det är viktigt att ha
en aktiv dialog omkring vilka satsningar som behöver göras de kommande åren.
De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i linje med det pågående
arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för E-hälsa. Till
Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid 2027,
är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.

Utskriftsdatum: 2017-06-13

Page 14 of 630

Kungörelse och föredragningslista
Utskriftsdatum: 2017-06-13







21.

Beslutsunderlag
§128 RS Svar på motion – Digitalisering för framtiden
§182 RSAU Svar på motion – Digitalisering för framtiden
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
§42 HSN Svar på motion – Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa
Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden
Svar på motion - Ta fram en policy för
återanvändning av utrustning 16RK2403
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning enligt beslut den 21 mars
2017 ligger fast,
att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella
och välgörenhetsorganisationer att köpa dem samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en
policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre
använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till
användning i hjälpbehövande länder.
Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den
framtagna riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.








22.

Beslutsunderlag
§132 RS Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
Motionssvar Policy för bortskänkande av utrustning rev RS
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
§186 RSAU Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
§50 RF Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§79 RS Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§121 RSAU Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion – Virtuella besök på
ungdomsmottagningar 16RK2498
Förslag till beslut
Utskriftsdatum: 2017-06-13
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Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera
sätt. Det framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i
linje regionens planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att
använda nya digitala lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna
om det personliga mötet eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och
digitala lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt
att identifiera rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en
utveckling som är nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen.
Detta kräver både kompetens och resurser. Att utveckla en applikation som
stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan vården och patienter är en
angelägen fråga. Men det är också en kostsam utvecklingsprocess i synnerhet för
en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL
och Inera. Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som
samarbetet resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna
pilotverksamheter bör vi först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående
pilotverksamheter avseende digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående
arbetet inom Cambio Cosmic kommer även att stödja utvecklingen av
videomöten.





23.

Beslutsunderlag
§129 RS Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
§183 RSAU Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
§26 HSN Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
Svar på motion - Mammografi för kvinnor över 74 år
17RK165
Förslag till beslut
Utskriftsdatum: 2017-06-13
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder får information om
möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna
fortsatt föreligger efter 74 år.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att även kvinnor över 74 år
inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att utökningen
sker från 2018. Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för
mammografiscreening i Region Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen
för mammografi. Bedömningen av verksamhetscheferna för bild- och
funktionsmedicin och kirurgkliniken är att undersökningar på friska kvinnor
måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen i nuläget inte bör ändras.





24.

Beslutsunderlag
§130 RS Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år
§184 RSAU Svar på motion - Mammografi för kvinnor över 74 år
Mammografi även för kvinnor över 74 år
§55 HSN Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år
Motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg 17RK467
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra
utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser,
samt att motionen anses därmed besvarad samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni
2018.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska
bygga upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är
den vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen
för män. Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat
omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att
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provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kortas vilket är glädjande
menar motionären.
För att ytterligare samordna och stärka vården föreslår Suzanne Frank bygga upp
ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för bröstcancer, kan
samla all kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård för patienter med
prostatacancer.





25.

Beslutsunderlag
§131 RS Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
§185 RSAU Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
§54 HSN Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Förslag till beslut: Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Svar på revisionsrapport – Granskning av
avvikelsehantering Region Kronoberg 17RK386
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision
genomförts av EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den
övergripande frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en
ändamålsenlig hantering av avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar
regionstyrelsen på revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i
samverkan med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda
förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen
grundar sig på en ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där
patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och högt prioriterat område. Utöver detta
finns det väl etablerade rutiner och system för hantering av avvikelser samt en
god förståelse hos ledning och medarbetare för dess betydelse för
patientsäkerhetsarbetet.
För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
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Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och
tydlig rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre
centrum inom hälso- och sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade
berört hela Region Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom planerade utbildningsinsatser
för rapportörer, samordnare samt bearbetare.
- Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska redovisas
och följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter samt i
patientsäkerhetsberättelsen.
- Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med komplettering av
rutin för handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid,
faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
- Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla
mötesarenor för erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum och
processer.
- För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och
uppföljning av resultat från tidigare och kommande patientsäkerhetskulturenkäter
tillsammans med underlag från avvikelsehanteringssystemet.




26.

Beslutsunderlag
§102 RS Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
§153 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Revisionsrapport- Granskning av avvikelsehantering
Sammanträdesplan 2018 17RK876
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
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regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet
med upprättad handling.




27.

Beslutsunderlag
§136 RS Sammanträdesplan 2018
§192 RSAU Sammanträdesplan 2018
Sammanträdesplan 2018 för Region Kronoberg
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2018 RF
Valärenden 15RK11
Sammanfattning
Valärenden behandlas av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.

28.

Entledigande av ledamot i regionfullmäktige - Patrick
Ståhlgren 15RK11
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Patrick Ståhlgren (M), Växjövägen 10, 362 32 Tingsryd, begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna
ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Patrick Ståhlgren (M), Växjövägen 10, 362 32 Tingsryd, har begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

29.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande- Utredningar vid Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, BUP 17RK1223
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Jag har vid tidigare sammanträde med Regionfullmäktige ställt frågor ang
utredningar vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP.

Utskriftsdatum: 2017-06-13

Page 20 of 630

Kungörelse och föredragningslista
Utskriftsdatum: 2017-06-13

Av svaren framgår att utredningar gjorts av kliniken själv, extraanställd personal
samt externa utredare. Det framgår bl.a. att det finns en mycket stor variation i
tidsåtgång beroende på vem som utfört utredningarna.
Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor
1. Hur mycket tid läggs i snitt på utredningar som BUP själva utför och hur är
den jämfört med tiden i andra landsting/ regioner.
2. Jag uppfattar det som att den extrainsatta personens utredningstid var betydligt
kortare. Är det korrekt? Påverkade det utredningarnas kvalitét?
3. Vilka åtgärder vidtas för närvarande för att korta väntetiderna till utredning
och behandling?"


Beslutsunderlag
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande- Utredningar vid Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, BUP

30.

Besvarande av enkla frågor

31.

Mötets avslutande
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 124. Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer 17RK250

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag om gratisresor för pensionärer.
Som argument för ett kostnadsfritt resande framförs att det inte skulle medföra några
extra kostnader.
Med anledning av flera skrivelser som berör samma frågeställning har trafiknämnden gett
trafikdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till särskild prissättning. Som ett
resultat av den utredningen kan trafiknämnden eventuellt lämna förslag till
regionfullmäktige avseende gratisresor för pensionärer eller andra målgrupper.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
Borttagen på grund av PUL.
Svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
§19 TN Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
Borttagen på grund av PUL.

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 178. Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer 17RK250

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag angående gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande anförs att det inte skulle
medföra några extra kostnader. Trafiknämndens presidium har redan, i ett annat tidigare
ärende till nämnden (TN 170223 §8), uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa
möjligheterna till särskild prissättning som en del i länstrafikens arbete med framtida
taxor och resevillkor.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V) och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017





Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
§19 TN Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
Förslag till svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
Borttagen på grund av PUL.

Paragrafen är justerad
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK250
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2017-05-22

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för
pensionärer

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag om gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande framförs att det inte
skulle medföra några extra kostnader.
Med anledning av flera skrivelser som berör samma frågeställning har
trafiknämnden gett trafikdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till särskild
prissättning. Som ett resultat av den utredningen kan trafiknämnden eventuellt
lämna förslag till regionfullmäktige avseende gratisresor för pensionärer eller andra
målgrupper.
Bakgrund
Regionfullmäktige har beslutat om en självfinansieringsgrad för kollektivtrafiken.
Målet är att den totala självfinansieringsgraden 2017 ska vara 52 %. Det innebär
att drygt hälften av intäkterna i linjetrafiken kommer från biljettintäkter och resten
är skattemedel från Region Kronoberg.
I en tidigare översyn av kollektivtrafiktaxorna som gjordes under ledning av
konsultföretaget WSP under våren 2014 analyserades konsekvenser av
lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och avgiftsfri kollektivtrafik.
I utredningen påvisades att resandet var relativt högt alla tider under alla tider
under dagen, även under den tiden på dygnet som man kallar lågtrafiktid. I
Kronobergs län reser ca 40 % av alla resenärer under de tider som skulle kunna
kännetecknas som lågtrafiktid – vilket är en ganska god beläggning utanför den
absoluta rusningstrafiken under morgon- och eftermiddagstimmarna.
I den årligt producerade Kollektivtrafikbarometern redovisas vilka drivkrafter som
finns kopplade till kundnöjdhet och resefrekvens. Här visas att relevans (ett
relevant, användbart kundutbud), kunskap (d.v.s. att man vet när bussen eller
tåget går), samt produktfördel (unika, praktiska fördelar som kommer den tillgodo
som väljer att resa kollektivt) alla rankas högre än pris.
Sida 1 av 2
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Region Kronoberg har även tagit del av erfarenheter i andra län i Sverige där
avgiftsfri kollektivtrafik har prövats. I flera av de län/kommuner där avgiftsfri
kollektivtrafik har prövats har försöket avbrutits av flera skäl.
Svar på medborgarförslag
Samhällsbetalda resor som subventioneras eller är helt avgiftsfria för en viss
målgrupp innebär ett intäktsbortfall för Region Kronoberg, eftersom ingen biljettavgift tas ut. Intäktsbortfallet påverkar i sin tur budget för Region Kronoberg. och
då måste intäkten tas ut på annat sätt, antingen genom en skattehöjning eller en
höjning av biljettpriset för övriga resenärer.
Enligt länstrafikens tidigare beräkningar innebär en nolltaxa (gratis resande) ett
intäktsbortfall på ca 250 miljoner kronor. Den ekonomiska konsekvensen av
avgiftsfria resor för pensionärer har inte utretts specifikt.
Med anledning av flera skrivelser som berör samma frågeställning har
trafiknämnden gett trafikdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till särskild
prissättning. Som ett resultat av den utredningen kan trafiknämnden eventuellt
lämna förslag till regionfullmäktige avseende gratisresor för pensionärer eller
andra målgrupper.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-03-30

§ 19.

Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer 17RK250

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag angående gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande anförs att det inte skulle
medföra några extra kostnader. Trafiknämndens presidium har redan, i ett annat tidigare
ärende till nämnden (TN 170223 §8), uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa
möjligheterna till särskild prissättning som en del i länstrafikens arbete med framtida
taxor och resevillkor .
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Medborgarförslagsställaren



Beslutsunderlag
Förslag till svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
Borttagen på grund av PUL.

Paragrafen är justerad
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Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av
hyrpersonal 17RK371
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 125. Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
17RK371

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget består av
fyra punkter:
- Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
- Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt landsting.
- Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön efter
utbildning.
- Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna bemanna
verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön och ersättning
och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av medarbetare viktiga inslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
Borttagen på grund av PUL.
Borttagen på grund av PUL.
Svar på medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Borttagen på grund av PUL.

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 179. Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
17RK371

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget består av
fyra punkter:
- Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
- Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt landsting.
- Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön efter
utbildning.
- Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna bemanna
verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön och ersättning
och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av medarbetare viktiga inslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017



Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Borttagen på grund av PUL.

Paragrafen är justerad
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK371
Handläggare: Caroline Palmqvist, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-24

Regionstyrelsens personalutskott

Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av
hyrpersonal

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget
består av fyra punkter.
 Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
 Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt
landsting.
 Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer
lön efter utbildning.
 Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av
landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna
bemanna verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön
och ersättning och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av
medarbetare viktiga inslag.
Bakgrund
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget
består av fyra punkter.
 Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
 Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt
landsting.
 Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer
lön efter utbildning.
 Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av
landstingsskatten.
Sida 1 av 2
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK371
Handläggare: Caroline Palmqvist, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-24

Svar på ovanstående förslag:








Region Kronoberg arbetar aktivt med att minska användandet av
hyrpersonal och istället bemanna verksamheterna med egna medarbetare.
Detta är viktigt av olika skäl, dels för att minska kostnaderna, men inte
minst för att skapa kontinuitet, ökad patientsäkerhet och kvalitet, god
arbetsmiljö och förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten.
Sedan 2016 ingår vi tillsammans med övriga regioner och landsting i
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nationella projekt Oberoende
av hyrpersonal. Inom ramen för detta projekt ska nu en handlingsplan för
att bli oberoende tas fram och antas politiskt, tillsammans med en plan för
hur utfasningen av hyrpersonal ska ske och när.
Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts
den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en
extra ersättning om 10 000 kr per månad och för ST-läkare i
allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5000 kr. En annan förmån
som infördes hösten 2016 är förbättrat nattindex för alla medarbetare som
varvar dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts arbete om tio
arbetstimmar ger fyra extra timmar betald ledighet, d v s en sänkt
veckoarbetstid. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt får dessutom ett
nattillägg om 5000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar
innebär att sjuksköterskor som arbetar i dygnet-runt-verksamhet kommer
få 60% högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.
Allmänsjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor
erbjuds att göra detta på heltid eller halvtid med bibehållen grundlön. När
medarbetaren färdigutbildat sig och erhållit en ny tjänst som
specialistsjuksköterska höjs lönen genom en ny lönesättning utifrån den
nya befattningen. Bristen på utbildade sjuksköterskor har också gjort att
det har skett en utökning av antalet utbildningsplatser på
sjuksköterskeprogrammet i samarbete med Linnéuniversitetet och
kommunerna.
Ovanstående satsningar har inte inneburit någon höjning av
landstingsskatten. Det är en fråga som vid eventuella framtida behov
avgörs av regionfullmäktige.

Robert Olesen (S)
Personalutskottets ordförande
Bilaga:

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Sida 2 av 2
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 28.

Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
17RK371

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget består av
fyra punkter:
- Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
- Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt landsting.
- Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön efter
utbildning.
- Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna bemanna
verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön och ersättning
och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av medarbetare viktiga inslag.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017





Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Borttagen på grund av PUL.
§12 RF Fördelning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
§73 RSAU Tidssättning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal

Paragrafen är justerad
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Fördelning av medborgarförslag - Alternativ till hemligt
nummer när sjukvården ringer 17RK881
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From:
Sent:
To:
Subject:

region@kronoberg.se
19 Apr 2017 09:52:38 +0200
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben

namn: Leif Granath
adress: Murmästarevägen 24, 352 61 Växjö
telefon: 0706221546
forslag: Hej!
Många med mig svarar oftast inte när telefonen visar hemligt nummer (alt. okänd). När man vet att samtal
väntas från sjukvården är det väl OK att svara. Dock om något skulle hända mig tror jag inte mina döttrar
skulle svara om det står Hemligt nummer.
Så till förslaget; Kontakta er telefonoperatör alt. växelleverantör och undersök om det istället går att få
något av följande exempel på alternativ;
- Sjukvården
- Lasarettet
- Vårdcentralen - X
- Etc
Mvh
//Leif
(granath.leif@telia.com)
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Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 17RK1117

Page 39 of 630

Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 121. Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 17RK1117

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr,
finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 trafiknämnd 323 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 kulturnämnd 61 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad
och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
Sammanfattning
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en
beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi
som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i arbetsutskottets förslag till beslut utan återkommer med eget förslag inför
regionstyrelsens sammanträde den 7 juni.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till förslag
till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 från M, C, KD och L som lämnats till
regionstyrelsen inför sammanträdet.
- Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till förslag till budget 2018 med flerårsplan 20192020 från SD som lämnats till regionstyrelsen inför sammanträdet.
- Ordförande Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V), Charlotta Svanberg (S), Henrietta
Serrate (S), Michael Öberg (MP), RosMarie Jönsson Neckö (S) och Robert Olesen (S)
yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) m.fl. bifallsyrkande till förslag till budget från M, C, KD och L.
- Martina Ericssons (SD) bifallsyrkande till förslag till budget från SD.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Suzanne Frank begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
Ordförande finner att huvudförslag är regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. Hon ställer
de övriga förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar att motförslag
blir Suzanne Franks (M) m.fl. bifallsyrkande till budget från M, C, KD och L.
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
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- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) m.fl. bifallsyrkande till förslag till
budget från M, C, KD och L röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Avstår

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louie Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Avstår

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

6

1

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med 8 för, 6 mot
och 1 som avstår.
Reservationer
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C) och Yngve Filipsson (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslag till budget från M, C, KD och L.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr,
finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 trafiknämnd 323 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 kulturnämnd 61 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad
och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
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Datum: 2017-06-07

Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
§175 RSAU Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Budget 2018 Region Kronoberg S V MP (krearättning 2017-06-05)
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, förslag från Sverigedemokraterna

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 175. Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 17RK1117

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr,
finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018,
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
- trafiknämnd 323 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
- kulturnämnd 61 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå,
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad
och år,
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
Sammanfattning
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en
beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi
som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Eva Johnsson (KD) meddelar att de inte
deltar i regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut utan återkommer med eget
förslag till budget till regionstyrelsen den 7 juni 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr,
finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018,
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
- trafiknämnd 323 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
- kulturnämnd 61 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå,
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad
och år,
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017



Beslutsunderlag
Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Paragrafen är justerad

Page
Page47
3 of 3
630

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2017-05-24

Regionstyrelsen

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet
med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031
mnkr, finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 trafiknämnd 323 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 kulturnämnd 61 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav
o vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per
listad och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år
för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2017-05-24

Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, (S, V, MP)
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BUDGET 2018
MED FLERÅRSPLAN 2019-2020
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Kronoberg ska vara ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle
som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det
skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra
efter sin förmåga och där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp
man behöver, när man behöver den. Det är välfärd!

Kronobergarnas hälsa ska vara jämlik
Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i hälsa är den gemensamt finansierade
hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa
möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. För att nå målet kring
jämlik hälsa är en framgångsrik samverkan med kommuner, näringsliv och den civila sektorn
viktig.
I Kronoberg ska vården vara nära
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Vården ska flyttas närmare
patienterna. Möjlighet till fast vårdkontakt ska erbjudas. Vårt mål är att Kronobergarna i större
utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom
självinläggning eller hembesök. Äldrehälsa Kronoberg är en förebild i detta arbete.
För att på ett bra sätt kunna tillhandahålla den vård som Kronobergarna behöver måste fler
vilja arbeta hos oss. Med god kompetensförsörjning och rätt använd kompetens minskar
behovet av hyrpersonal vilket är positivt för patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Tillsammans med övriga regioner och landsting arbetar vi för ett oberoende av hyrpersonal till
1 januari 2019.
Kronobergs utveckling ska vara hållbar med sikte på framtiden
I all verksamhet och i alla investeringar för nya jobb måste vi ha ett genomgripande perspektiv
för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar,
fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region.

Anna Fransson (S)

Lennart Värmby (V)
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Michael Öberg (MP)

REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.
Budget 2018-2020 med tillhörande verksamhetsplaner:
-

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart Region Kronoberg ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål
översätter Region Kronobergs mål i konkreta handlingsplaner
styr så att Region Kronoberg använder resurserna rätt
styr så att Region Kronoberg följer beslutade strategier.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och värdegrunden är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt Region Kronoberg gör – hur regionen är mot
varandra och i mötet med kronobergarna, i beslut som fattas, vid prioritering av resurser, vid
utveckling och förändring av verksamheten, sätter mål, formar strategier och planerar
aktiviteter. Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter Region Kronobergs
vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande
långsiktiga mål, ett för varje perspektiv:
-

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Hållbar ekonomi i balans

De fyra långsiktiga målen har i budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden.
Inriktningsmålen har styrtal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region
Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Utifrån inriktningsmålen formuleras också konkreta
uppdrag åt nämnderna, som därmed blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner
under aktuell budgetperiod. I verksamhetsplanerna omsätts regionfullmäktiges och
nämndernas inriktningsmål till konkreta aktiviteter och handlingsplaner.
Aktiviteter och handlingsplaner följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos
bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Avrapportering av aktiviteter och
handlingsplaner sker tre gånger per år, i delårsredovisningar i mars och augusti samt i
årsredovisning.
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VÅR OMVÄRLD
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer.
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5.
Arbetsmarknad och näringsliv
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets antaganden för riket,
visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden 2016-2018.
Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget1
Detta är ett av kommun- och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

1

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
6
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alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Framtidens Hälso- och sjukvård 2027
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska ta fram en
utvecklingsstrategi som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Ett färdigt förslag till strategi ska vara klart till sommaren 2017. Efter att strategin har fastställts
fortsätter arbetet med att förtydliga och implementera strategin.

Gröna Kronoberg 2025 – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål (se Bilaga 3) var länet ska vara 2025. Gröna Kronoberg
2025 består av två målområden som är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden:
-

Regionen växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Regionen växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Genomförandet sker genom ett antal understrategier och handlingsprogram, såsom exempelvis
Innovationsstrategin, Kompetensförsörjningsstrategin, Trafikförsörjningsprogram,
Folkhälsopolicy och Kulturplan.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg, 2016-2025
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också
viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.
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TFP:s målbild sträcker sig till 2025; Hållbar kollektivtrafik för alla. Målbilden är uppdelad i fyra
målområden, Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för hållbar
regional tillväxt och Ekonomi, (se Bilaga 4).

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten, innebär bland annat att:
-

Vi bryr oss om kronobergarna, och vill deras bästa. För oss är alla människor lika
mycket värda.

-

Vi ser hela människan, och vi ser att det var och en av oss gör, ingår i ett sammanhang
och påverkar andra. Varje del bidrar till helhetsupplevelsen för den person som möter
oss.

-

Hos oss finns en vilja att göra saker bättre, utvecklas och göra det bästa för
kronobergarna.

-

Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
I policyn står bland annat att:
-

Vi utgår från rätten till respekt och förbud mot diskriminering. Vi bemöter alla på ett
respektfullt sätt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Alla människor har rätt att respekteras för vem de är och ska inte diskrimineras på någon
grund.
Både kollektivtrafiken och flygplatsen är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. Goda tågförbindelser med Stockholm, Göteborg/Oslo och Malmö/Köpenhamn är
viktiga. Flygförbindelsen med Stockholm är av stor betydelse.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
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.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

72 %

73 %

75 %

66 %

70 %

78 %

41 %

60 %

85 %

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
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 kvaliteten och ett effektivt
resursutnyttjande.
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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 och vem som ansvarar. 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.
Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård och
medarbetarna ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
ett kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att stötta den
konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård - 0
dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

61 %

70 %

90 %

62 %

70 %

90 %

96 %

97 %

99 %

65 %

82 %

84 %

6,1 %
(9,8 miljoner resor)

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,9 miljoner resor)

31,7 % (okt 2016)

60 %

75 %

71 %

75 %

83 %

43 % (2016)

45 %

50 %

INVÅNARNAS VÅRD OCH HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH
JÄMLIK
Region Kronoberg ska tillgodose alla invånares rätt till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvård.
12
Page 62 of 630

Vården ska flyttas närmare patienterna genom mobila och digitala lösningar. 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.
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. Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god,
men skillnader mellan män och kvinnor samt skillnader i socioekonomi kvarstår dock.

Mål
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,6/7,3

13,0/7,0

10,0/6,6

1369

1600

1800

312 recept/1000
invånare

290 recept/1000
invånare

250 recept/1000
invånare

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Antal genomförda
3
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
4
1000 invånare

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 % allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval Kronoberg ska stimulera till fler
specialistområden inom vårdvalet för att föra vården närmare
patienterna.
Vårdval plus ska avskaffas.

Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.

Självinläggning innebär att patienter med konstaterad diagnos och upprättad kontakt med vården har möjlighet
att själv avgöra när de behöver bli inlagda för vård.
3 Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
4 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
2
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Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i Växjö och i Alvesta.
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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.

14
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela
arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla –
Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor
är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och
kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som Region Kronoberg redan har.
Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att
säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av stor vikt för att skapa trygga
medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt
liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera läkare och
sjuksköterskor, dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska erbjuda alla medarbetare lika villkor och möjligheter i arbetslivet samt
motverka diskriminering. Detta ska speglas i rekrytering och jämn könsfördelning. Att främja
mångfald utvecklar kvaliteten i verksamheten. Region Kronoberg ser och möter människor
som individer och ser möjligheter till utveckling.
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.
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Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukfrånvaron

5,2 %

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

85 600

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

59 000

12 500

5 000

Läkare

<1

<1

<1

Sjuksköterskor

<1

<1

<1

Undersköterskor

<1

<1

<1

Administrativa tjänster

>1

>1

>1

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
5

Återbesättningsgrad

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg behöver
förtroendevalda och 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.

Mål
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av medarbetarna som har haft
dialog om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomgått utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

~70 %

80 %

100 %

-

75 %

100 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen

Intensifiera arbetet med att tillvarata nyanlända med
vårdkompetens.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Erbjuda nyanlända med bekräftad vårdkompetens praktik inom
vården.

Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 december, mätt i heltidstjänster.
5
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Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och 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
Region Kronobergs mål är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region
Kronoberg ska ha 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. I första hand sker det genom samarbete med Linnéuniversiteten i enlighet
med det år 2016 upprättade samverkansavtalet.
Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på
välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är
exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till. Det är Region
Kronobergs skyldighet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och att hushålla med
resurserna. I Region Kronobergs systematiska förbättringsarbete följer regionen upp,
analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten för att stegvis bli bättre. Region Kronobergs
verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan professioner,
med invånarens bästa i fokus. Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela sin verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå Region Kronobergs gemensamma mål.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur insatserna påverkar målen för verksamheten. Personalen ska kunna
fokusera på verksamheters huvuduppgifter och en central uppgift är att minska byråkrati och
krångel. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
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.
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Region Kronoberg ska bygga en hållbar kollektivtrafik för
alla. Region Kronoberg ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda
insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden. Ett steg i riktning mot att få
fler kronobergare att åka kollektivt är att införa WIFI på Länstrafikens regionbussar och tåg.
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Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

95 %

96 %

96 %

97 %

99 %

99 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

5,0

4,8

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

1,2

1,3

1,2

9,0 %

7,8 %

6

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
7

Punktlighet regionbusstrafik RT +10
min

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Vårdrelaterade infektioner

8

10 % (PPM 2016)

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan
mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och
det civila samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som
ett sätt att skapa hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Det betyder att sätta utmaningarna i
centrum och att arbeta över sektorsgränser. Detta kräver ett arbetssätt som har en god
kunskap om nuläge och önskeläge och sedan välja insats för att nå målen. Gröna Kronoberg
lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger
grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar
för vad aktörerna arbetar med och hur de arbetar.
För att näringslivet i länet ska utvecklas måste innovationskraften och entreprenörsandan tas
till vara. Därför ska vi satsa på innovativa miljöer där forskning och entreprenörskap möts.
Social ekonomi är en viktig del av regionens hållbarhet som bidrar till bättre folkhälsa.

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens
klimatutmaningar är centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
8 PPM är förkortning av punktprevalensmätning. Definitionen av PPM är: Antal patienter med infektion/totalt antal
patienter = xx %.
6
7
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bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala
miljömål uppnås.
Region Kronoberg ska fortsatt minska användning av fossila drivmedel i regionens fordon och
inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, tåg och bilar). Vid resor i tjänsten ska det
kollektiva resandet vara det självklara valet. Region Kronoberg ska eftersträva användning av
förnyelsebara hälso- och sjukvårdsmaterial.
Den regionala utvecklingsstrategin, miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn
ska konkretiseras i ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
11
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
12
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

9

10

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

50 %

75 %

75 %

84,5 %

87 %

93 %

91 %

95 %

95 %

54 %

60 %

70 %

Plats 5

Plats 4

Plats 3

21 %

33 %

33 %

30 %

70 %

70 %

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
11 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
12 Exkl. matavfall
9

10
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Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Regionstyrelsen

Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling.
Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030 ska tas fram för Region
Kronoberg.
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
Att utifrån aktuell ambulansutredning ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan optimeras.

Trafiknämnden

WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens regionbussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala
utvecklingsnämnden

Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete.
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården,
särskilt grön rehabilitering.
Löpande utveckla och implementera eHälsoarbetet tillsammans
med länets vårdcentraler.
Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.
Inventering av nyanländas kompetens med inriktning på
näringslivet.
Initiera nätverk för företag inom hjälpmedelsbranschen.

Kulturnämnden

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta okonventionella arenor för att
nå ut till fler människor, till exempel på äldreboenden och att
inkludera nyanlända i kulturaktiviteter.
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Perspektiv

EKONOMI
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg 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 enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. 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 Region Kronobergs verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 60 miljoner kronor,
motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden,
både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella
planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
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En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

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

1,6 % (90 mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

55,8 %

53,0 %

53,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Ja, samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

104,5 %

43 %

52 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning (över en femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
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.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2018 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2017. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2018 och plan 2019-2020 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2017.
Budget 2018 innebär att finansieringen stärkts med 371 mnkr jämfört med budget 2017 och
förväntas uppgå till 6 097 mnkr för 2018.
Finansiering, mnkr
Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skatter
Preliminärskatt

4 349

4 543

4 555

4 857

5 029

5 218

-13

-28

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

861

930

911

962

998

1 036

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-182

-175

-199

-202

-209

44

45

45

45

46

46

Regleringsavgift

-91

-77

-93

-94

-100

-111

Bidrag läkemedel inom
förmånen

460

499

445

510

530

540

59

44

60

44

31

19

5 504

5 773

5 747

6 125

6 332

6 539

21

34

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-14

-35

-34

-53

-72

-89

varav finansiell del
pensioner

-10

-34

-33

-49

-68

-85

5 511

5772

5 725

6 097

6 285

6 470

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Finansiering 2018-2020, jämfört med utfall 2016 och prognos 2017

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2018
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2017.
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Kommunalekonomisk utjämning
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2017. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2017.
Totalt för 2018 erhålls preliminärt 714 mnkr för utjämningen det är 26 mnkr högre än budget
för 2017. Utjämningen för 2018 påverkas av Region Kronobergs förändringar i skatteunderlag,
kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition.
Generella statsbidrag
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen uppgår enligt överenskommelse för 2017 till 499 mnkr..
Statsbidrag för läkemedelsförmånen budgeteras efter antagande och bedömning av SKL till
510 mnkr för 2018.
De tio miljarder till välfärden som är beslutade kommer dels att fördelas via det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kr/invånare, dels med en fördelningsnyckel
där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare
erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas
med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen
20 procent. Under åren fram till 2021 sker en successiv ändring så att mer och mer av bidraget
går via den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag och från år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2020 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För
2018 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 49 mnkr. Finansiella intäkter för
placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 20
mnkr för 2018 och 2019 samt med 15 mnkr för 2020.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2018-2020
Region Kronobergs budget för år 2018 ger ett resultat på 66 mnkr kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2016
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-5 215

-5 466

-5 800

-5 968

-6 117

-206

-197

-231

-247

-283

-5 421

-5 663

-6 031

-6 215

-6 400

Skatteintäkter

4 336

4 555

4 857

5 029

5 218

Generella statsbidrag och
utjämning

1 168

1 193

1 268

1 303

1 321

18

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-11

-34

-53

-72

-89

Varav finansiell del pensioner

-10

-33

-49

-68

-85

5 511

5 726

6 097

6 285

6 470

90

63

66

70

69

1,6 %

1,3 %

1,1%

1,1%

1,1%

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2018-2020 jämfört med 2016 och 2017

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 031 mnkr för 2018,
vilket innebär en budgeterad ökning med 6,5 % jämfört med budget 2017, (2019 : 3,1 %, 2020:
3,0 %). Det budgeterade resultatmålet är 66 mnkr för 2018, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2016 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

34,3

Kostnad för hyrpersonal

1,6

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,5

Kostnad för läkemedel

6,5

Skatteintäkter

43,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2018-2020.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2018

Budget
2017*

Plan
2019

Plan
2020

3 845

3 901

3 911

3 891

319

323

329

340

Regional utvecklingsnämnd

56

58

58

58

Kulturnämnd

56

61

59

59

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

10

10

10

10

1 019

1 062

1 072

1 072

358

615

776

970

5 663

6 031

6 215

6 400

6,5%

3,1%

3,0%

Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram 2017 per nämnd avstämt på Regionfullmäktige 2017-04-26
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Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
En specificering av förändringar jämfört med 2017 för respektive nämnd redovisas i Bilaga 1.
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

20,8

20,8

20,8

Resurstillskott

35,5

45,2

25,2

SUMMA

56,3

66,0

46,0

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

3,8

9,8

20,8

SUMMA

4,2

10,2

21,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

1,4

1,4

1,4

SUMMA

1,7

1,7

1,7

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

5,5

2,7

2,7

SUMMA

5,5

2,7

2,7

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

-0,1

0,1

0,1

SUMMA

0,0

0,2

0,2

Vårdval och tandvårdsstöd

43,2

53,1

53,1

Resurstillskott

43,2

53,1

53,1

2,4

2,4

2,4

201,5

212,5

251,8

53,1

140,6

231,1

62,7

127,0

257,0

418,3

612,4

SUMMA Förändringar jämfört med 2017
367,8
*Löneavtal (2018-2020) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

552,0

737,2

Trafiknämnd

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

SUMMA

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2018-2020)
Resurstillskott
Löneavtal 2018-2020*
Uppräkning ram (2019-2020)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,7 procent för år 2018 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2017).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2017

3 865

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,7 %)

104

Vårdersättning, 2018

3 969

Inklusive 2 % momsersättning

4 048

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,3 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2018 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2017
Behandlingsområde 3-19 år

Uppräkning

á pris 2018

1 357

45

1402

Områdesansvar 0-2 år

274

9

283

Områdesansvar 3-19 år

171

6

177

32
Page 82 of 630

Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår
beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram för investeringar år 2018 uppgår till totalt 697 mnkr. De kommande åren står
Region Kronoberg inför stora investeringar. Investeringsnivån för planperioden påverkar
avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad.
Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i
genomsnitt på 43 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering, det vill säga en
finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför
avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. Regionfullmäktige
beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår beslutar
regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram 2018-2020
Budget
2018
Budgeterat resultat

Plan
2019

Plan
2020

66

70

69

Avskrivningar

231

247

283

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

297

317

352

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

542

735

525

Investering i medicinteknik (MT),
återanskaffning

80

80

80

Investering i informationsteknik
(IT)

33

33

33

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

20

20

20

Bredbandsutbyggnad

10

10

10

Övriga inventarier

12

12

12

697

890

680

43 %

36 %

52 %

Summa
Självfinansieringsgrad
Genomsnitt 2018-2020

44 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Fastighetsinvesteringar
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett
(CLV), Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett(LL). Region Kronoberg ska förbättra
tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en
högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Nedan följer en kortfattad redovisning
av de projekt inom fastighetsinvesteringar som planeras under perioden 2018-20 inom
projekten för beslut i regionstyrelsen ingår även utrustningskostnader.

33
Page 83 of 630

Beslutade projekt i styrelsen/fullmäktige
-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas
hösten 2017 och pågår till slutet av 2019.
Habiliteringens nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas i
slutet av 2017 och pågår till årsskiftet 2018/19.
Investeringsbeslut för ombyggnad av vårdavdelningar på LL är fattat i regionstyrelsen
december 2016. Ombyggnaden påbörjas i början av 2018 och pågår till slutet av 2021.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Utredning för en samordnad hjälpmedelscentral mellan regionen och Växjö Kommun
samt eventuellt övriga kommuner pågår. I källarplanet planeras även för en tilläggsyta
till det medicinska arkivet. Beslut från respektive kommun tas under våren 2017.
Därefter fortsätter arbetet med underlag för investeringsbeslut för en etablering i gamla
dosapotekets lokaler (E56) på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för restaurang och konferens på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för rättspsykiatriska regionkliniken på Sigfridsområdet.
Planering för att genomföra familjecentral under 2017 pågår, därefter planeras för en
omdisponering av vårdcentralen Teleborg inför den förväntade befolkningsökningen
inom området.
Alternativa planeringsunderlag skall tas fram för LL enligt styrelsebeslut avseende
akutkliniken/ambulans och operationsverksamhet samt röntgenverksamheten.
Nya lokaler för specialisttandvårdens flytt från hus Q2 på CLV.
Förändrade lokaler för dialys, sterilcentral, IVA, ortopedmottagning på CLV.
I CLV:s planering ingår förslag om nybyggnad av hus L, som planeras för bland annat
neonatalavdelning, förlossning, vårdavdelningar, patologi, samlad barnverksamhet och
röntgen/fys-lab.

Investering fastigheter och återanskaffning
Avser utbyte av fastighetstekniska installationer/komponenter samt verksamhetsförändringar
inom fastighetschefens delegation. Följande större insatser planeras under perioden:
-

Ställverksbyte på CLV enligt tidigare regionstyrelsebeslut.
Byte av ventilationsaggregat.
Byte av kökskyla på CLV.
Fönsterbyte på LL-området.
Nytt lås- och passagesystem.
Ombyggnad av VC Kungshögen på LL, avser framförallt en teknisk upprustning av
lokalerna.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning vid Grimslövs
folkhögskola,10 mkr under 2018.
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Investering medicinteknik och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet för budget 2018-2020 har en
återinvesteringsplan tagits fram för den medicintekniska utrustningen.
IT-investeringar
Ramen avser det planerade utbytet under 2018-2020. Den årliga uppräkningen av
driftkostnader täcker behovet med tillskott för utökningar.
Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 20
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar
själva sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval
Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 800-900 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts 10 mnkr per år
2018-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Övriga inventarier och konstnärlig utsmyckning
Här ryms investeringar i konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda investeringar under året.
Enligt plan är det 12 mnkr/år.
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Finansieringsbudget
Finansbudget, mnkr
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat

90

62

66

70

69

Avskrivningar

206

213

231

247

283

Avsättningar

102

129

183

206

256

Rörelsekapitalförändring

-36

0

-300

0

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

362

405

181

523

608

Investeringsverksamhet

-283

-432

-697

-890

-680

Förändring långfristiga
fordringar och skulder

-60

0

0

0

0

19

-27

-516

-367

-72

115

-27

-216

-367

-72

Förändring likvida medel

Egenfinansiering av
investeringar

Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2018. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2018 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1 Förändring av ramar per nämnd jfr med 2017
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

20,8

20,8

20,8

Bättre flöden i vården

25,0

20,0

-

Uppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

-12,8

1,9

1,9

SUMMA volymförändringar

56,3

66,0

46,0

Resurstillskott/effektiviseringar

Trafiknämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,4

0,4

0,4

Wifi region bussar och tåg

5,0

5,0

5,0

Uppräkning av ram

0,5

0,5

0,5

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

3,6

9,3

9,3

-

-

11,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik

-2,5

-2,5

-2,5

TFP ("Pågatåg Markaryd - Halmstad) (justering
tidigare beslut)

-2,8

-2,5

-2,5

SUMMA volymförändringar

4,2

10,2

21,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Revidering tidigare beslut:
Indexuppräkning, entreprenadavtal
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Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,3

0,3

0,3

Projektkompetens för externa projektmedel

0,6

0,6

0,6

Inventering av nyanländas kompetens med
inriktning på näringslivet

0,6

0,6

0,6

Uppräkning av ram

0,2

0,2

0,2

SUMMA volymförändringar

1,7

1,7

1,7

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,0

0,0

0,0

Utvecklingsmedel Kultur i vården / språkstegen
mm

1,0

1,0

1,0

Bidrag till Kulturparken permanent
migrationsutställning

3,0

0,2

0,2

Uppräkning av ram

1,5

1,5

1,5

SUMMA volymförändringar

5,5

2,7

2,7

Resurstillskott/effektiviseringar

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

0,2

0,4

0,4

SUMMA volymförändringar

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram
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Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram

26,0

26,0

26,0

8,2

18,1

18,1

9,0

9,0

9,0

43,2

53,1

53,1

Tidigare beslut (Budget 2017-2019
Revidering tidigare beslut
Kompensation befolkningsökning

SUMMA volymförändringar

Regionstyrelsen
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

2,4

2,4

2,4

Provisoriska lokallösningar

2,0

2,0

2,0

Forskning / utveckling

5,0

5,0

5,0

Jämlik och nära vård

70,0

70,0

70,0

Attraktiva arbetsgivare

60,0

60,0

60,0

Omvandlingstryck

-

-

-40,0

Uppräkning av ram

6,8

6,8

6,8

57,7

100,7

100,7

Pensionskostnader - pensionsprognos

-5,0

-27,0

3,0

Avskrivningar

22,0

12,0

46,0

Finansieringsbehov när sjukskrivningsmiljarden
upphör

-11,0

-11,0

0,0

Räntekostnad - ökat lånebehov

-10,0

-10,0

-5,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-0,7

53,1

140,6

231,1

-

62,7

127,0

257,0

418,3

612,4

Resurstillskott/effektiviseringar

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:

Cambio Cosmic
Upphandlingskompetens, Generalplan

Löneavtal 2018-2020 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2019-2020

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 2 Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

3,0 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Regionvårdsintäkter

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Övriga driftkostnader och intäkter

1,6 %

2,2 %

2,3 %

2,3 %

Befolkningsprognos

2016

2018

2020

2025

2030

0-1 år

4 629

4744

4990

5226

5118

2-15 år

32 301

33 880

35 196

38 086

39 497

16-19 år

8 647

9076

9631

10 812

11 309

20-64 år

107 853

109 130

110 406

114 741

118 335

65-79 år

29 699

30 546

31 182

30 881

30 685

80-100+ år

11 499

11 632

11 898

14 194

16 798

194 628

199 007

203 303

213 940

221 742

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från 194 628 till 203 303.
Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så
hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 2000-2016. I genomsnitt förväntas antalet
födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn om året, vilket är 189 fler barn om året
jämfört med perioden 2013-2016.
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Bilaga 3 Mål i Gröna Kronoberg 2025
Mål i Gröna
Kronoberg 2025

Mätbar indikator

Befolkningen ska
öka

Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i
länet överstiga medianen för riket

1

Bland de högsta i
Sverige sedan 2014

Klimatpåverkan ska
minska

Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den
högsta i riket
År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs
län överstiga riksgenomsnittet

0

Ej lägsta 1990-2014

0

Under 2015

År 2025 ska den självskattade hälsan hos
flickor och pojkar, kvinnor och män i
Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet

0

Produktiviteten ska
öka

Mellan 2014-2025 ska produktiviteten i
regionen öka mer än i riket

1

Balanserad tillväxt fler arbeten

Mellan 2014-2025 ska sysselsättningstillväxten
i länet vara över medianen för riket

1

Förbättrad
matchning - fler i
arbete

År 2025 ska sysselsättningsgraden i länet
minst uppgå till 80 %

0

Pojkar och män ligger
över riksgenomsnittet
men inte flickor och
kvinnor
Högre
produktivitetsutveckling
än riket 2014-2015
Högre än
riksgenomsnittet 20142015
Under 2015 uppgick
sysselsättningsgraden i
länet till 78,7 procent

Ökad
förnyelseförmåga

År 2025 ska länet ligga över medianen sett till
antal arbetsställen med minst 1 sysselsatt per
1000 invånare
År 2025 ska andelen av befolkningen med
minst en gymnasial utbildning överstiga
riksgenomsnittet
År 2025 ska ohälsotalet i länet, både för
kvinnor och män, vara under riksgenomsnittet
80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara
källor.

0

Plats 18 2015

0

1,3 procentenheter
under 2015

0
0

Männen hade ett lägre
ohälsotal 2015
Ej uppnått

Totalt

3

3 mål av 10 är uppfyllda.

En god
socioekonomisk
utveckling
En god hälsa hos
befolkningen

Ett ökat
humankapital

På väg mot ett
plusenergilän

Total måluppfyllelse

Uppfyllt
1/0
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Kommentar

Bilaga 4 Målområden och mål i Trafikförsörjningsprogram Region
Kronoberg, 2016-2025
MÅLOMRÅDE: Attraktivitet och användbarhet
Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Hur mäter vi och följer upp?
-

Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6 miljoner resor år
2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025, delmål
12,5% 2020
Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år 2014)
Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)

Indikatorer för uppföljning
Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Målet är att resandet ska öka med 3 % per år till år 2025 räknat
som ett genomsnitt av all trafik och det motsvarar en ökning på drygt 3,6 miljoner resor jämfört med år
2014. Det motsvarar också en ökning av kollektivtrafikens marknadsandel till 13,5 %, förutsatt att
trafikarbetet i övrigt ökar i samma takt som den gjort de senaste 20 åren. Nöjd Kund Index samt
allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg mäts genom kollektivtrafikbarometern.
Allmänheten innefattar både resenärer och de som inte reser med kollektivtrafik. Måtten ger
tillsammans en god bild över hur nöjda Kronobergarna är med den kollektivtrafik som erbjuds.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Hur mäter vi och följer upp?
-

-

Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande per
år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens prioriteringar
(berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas
enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg.
( 73 % 2014)

Indikatorer för uppföljning
Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen kring
vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten på hållplatser och
bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom kollektivtrafikbarometern.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Hur mäter vi och följer upp?
-

Punktligheten i trafiken ska öka
Andel inställda turer ska minska
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Indikatorer för uppföljning
Det är många parametrar som påverkar kollektivtrafiksystemets sårbarhet. Överbelastning i tågsystemet
gör tågresandet extra känsligt för störningar. Gällande tågsystemet har Region Kronoberg dock
begränsad påverkan på systemets sårbarhet. Genom Länstrafiken Kronoberg följs punktligheten upp
och hur andelen inställda turer utvecklas.

MÅLOMRÅDE: Miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en minskad
klimatpåverkan
Hur mäter vi och följer upp?
-

Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/ kWh år 2014)
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,015 kWh/personkilometer i busstrafiken

Indikatorer för uppföljning
Samtliga valda indikatorer följs upp genom den nationella fordonsdatabasen FRIDA. Indikatorerna
som beskriver utsläpp av partiklar och kväveoxider samt indikator som beskriver energieffektivitet är
branschgemensamma och framtagna av Svensk kollektivtrafik. I samband med trafikupphandling ställs
en mängd olika krav för den trafik som ska handlas upp. En del av kraven handlar om miljö och som
upphandlare av trafik finns möjligheten att välja någon av de på förhand uppställda kravnivåer som är
framtagna av Svensk kollektivtrafik. De nivåer Region Kronoberg har valt är i linje med de baskrav som
finns på nationell nivå. Det är viktigt att påverka att Region Kronoberg inte har full rådighet över
kraven i all upphandlad trafik, då en del trafik upphandlas på uppdrag av länets kommuner. Ambitionen
är likväl att all trafik ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020.

MÅLOMRÅDE: Tillgänglighet och regional tillväxt
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
Hur mäter vi och följer upp?
-

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i mellan kommunernas centralorter och Växjö samt
övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska
Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler
Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska

Indikatorer för uppföljning
Restidskvot är ett välanvänt begrepp som beskriver förhållandet, mätt i restid, mellan två trafikslag.
Målvärden kring restidskvoter kommer att arbetas fram för olika trafikslag exv. regionbusstrafik,
tågtrafik, snabbusstrafik och stadsbusstrafik. För Växjö Stadstrafik kan det vara lämpligt med mål för
restidskvot från linjernas ändhållplatser alt. stora hållplatser till Växjö Resecentrum.
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Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till våra grannregioners huvudorter är en
prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till framförallt
Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. På sikt bör även restiderna med
kollektivtrafiken minska. I många relationer handlar det om en utvecklad tågtrafik, vilket RKM
Kronoberg själva inte har full rådighet över.

MÅLOMRÅDE: Ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
Hur mäter vi och följer upp?
-

Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,64 resor/utbudskilometer år 2014)
Nettokostnad per resa
Nettokostnad per invånare
Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %

Indikatorer för uppföljning
De ovan valda indikatorerna beskriver tillsammans hur kollektivtrafiken i Kronoberg utvecklas ur ett
ekonomiskt perspektiv. Antal resor per utbudskilometer säger något om hur väl den trafik som erbjuds
också används. Självfinansieringsgraden beräknas som ett genomsnitt av alla trafikslag. Samtliga valda
indikatorer används i nationella jämförelser och jämförelser kan därför göras även med andra län.
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Bilaga 5 Fördjupad omvärldsanalys
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Tillväxten under 2016 innebar att länet har haft en positiv befolkningsutveckling femton
år i rad. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
Befolkningstillväxten i länet var, likt under 2015, fördelad på länets samtliga kommuner. I
faktiska tal var ökningen som högst i Växjö kommun där den uppgick till 1 392 personer.
Relativt sett var den som högst i Älmhults kommun där ökningen uppgick till 2,8 procent.
Mellan 2000-2016 har sex av åtta kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Endast i
Tingsryds- och Uppvidinge kommun har invånarantalet minskat under denna tid. Växjö
kommun har stått för 81 procent av länets totala befolkningstillväxt under denna tid.
Invandringen står för stora delar av befolkningstillväxten
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer. Nettot översteg 2015 års med nästan 700
personer.
Antalet födslar uppgick till 2 331 stycken, vilket var nästan 200 fler än föregående år. Samtidigt
dog 1 780 personer under året. Sammantaget resulterade detta i ett positivt födelsenetto på 551
personer, vilket är det högsta nettot under 2000-talet.
Det inrikes flyttnettot var, likt under hela 2000-talet, fortsatt negativt. Med andra ord flyttade
det fler från länet till andra län än vad som flyttade in till länet från andra län. Totalt flyttade
5 860 personer in till länet samtidigt som 6 576 personer flyttade till andra län, vilket innebar
att det inrikes flyttnettot var – 716 personer. Trots att det inrikes flyttnettot var negativt
innebar nivån under 2016 att det förbättrades för tredje året i rad.
Av länets totala befolkningstillväxt mellan 2000-2016 har det positiva migrationsnettot stått för
90 procent av tillväxten och det positiva födelsenettot för 10 procent.
Fler äldre och yngre men även fler i arbetsför ålder
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Av befolkningen i länet var 107 853 i arbetsför ålder, 45 577 mellan 0-19 år och
41 198 över 65 år.
Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5. Anledningen till att
kvoten ökat är att antalet yngre och äldre ökat mer än antalet i arbetsför ålder. Under perioden
har antalet yngre ökat med 2 762 personer och antalet äldre med 8 227 samtidigt som antalet i
arbetsför ålder ökat med 7 000 personer. Utan invandringen hade antalet i arbetsför ålder
boendes i länet istället minskat under perioden.
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Det är främst den yngre delen av äldregruppen som ökat mellan 2000-2016. Om vi ser till
antalet invånare över 80 år är uppgår ökningen till 1 542 personer. Detta beror främst på att
40-taliserna som är en stor grupp ännu inte kommit upp i vårdintensiv ålder men däremot
passerat pensionsålder under denna tidsperiod.
Befolkningsprognos fram till 2020
Den senaste befolkningsprognosen för Kronobergs län (se Bilaga 2) togs fram under april 2017
och är baserad på SCB:s senaste riksprognos. Den senare uppdateras i april varje år och i
samband med detta uppdaterar Region Kronoberg den regionala prognosen. I årets
befolkningsprognos sker en viss nedskrivning av den förväntade befolkningstillväxten jämfört
med föregående års prognos. Den största anledningen till nedskrivningen är att SCB sänkt
nivån på den prognosticerade invandringen, jämfört med 2016 års prognos, till riket de
närmaste åren. Att notera är att befolkningsprognoser för närvarande innehåller stora
osäkerheter. Det framtida utfallet påverkas i hög grad av hur många som kommer att invandra
till Sverige och länet. Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir prognosen.
Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta.
Mellan 2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från
194 628 till 203 303. Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer
per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 20002016. I genomsnitt förväntas antalet födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn
om året, vilket är 189 fler barn om året jämfört med perioden 2013-2016.
Prognosen visar att försörjningskvoten förväntas att öka från 80,5 till 84,1 mellan 2016-2020.
Att kvoten förväntas att öka beror på att antalet i ej arbetsför ålder förväntas att öka mer än
antalet i arbetsför ålder. Antalet yngre prognosticeras att öka med drygt 4 200 personer och
antalet äldre med 1 900 personer samtidigt som antalet i arbetsför ålder förväntas att öka med
endast 2 550 personer. Att antalet yngre förväntas att öka beror dels på att kullarna från det
tidiga nittiotalets babyboom inträder i barnafödande ålder, dels på att antalet i barnafödande
ålder ökar genom invandring samt genom att yngre personer invandrar till länet. Antalet äldre i
vårdintensiv ålder, det vill säga minst 80 år, förväntas att öka i en högre takt först några år in på
20-talet.
Bostadsbestånd och bostadsbyggande
Under 2015 uppgick det totala bostadsbeståndet i länet till 92 531 lägenheter som fördelades
på småhus, flerbostadshus, övriga hus samt specialbostäder. I genomsnitt gick det 2,07
personer per lägenhet. Samma år färdigställdes 587 lägenheter, vilket var den högsta nivån
sedan 2008. Byggtakten av bostäder har ökat under tidsperioden 2013-2015 jämfört med
perioden 2010-2012. Under 2010-2012 byggdes i genomsnitt 336 bostäder per år och under
2013-2015 557 bostäder per år.
Om vi antar att det nuvarande bostadsbeståndet är utnyttjat till max behöver antalet bostäder i
länet öka i takt med den framtida befolkningstillväxten. En befolkningsökning på 1 000
personer skulle, givet dagens boendetäthet på 2,07, kräva 483 lägenheter. Givet att en relativt
stor del av befolkningstillväxten förväntas att komma från yngre kan det vara rimligt att
förvänta att boendetätheten kommer att vara högre än dagens 2,07. Detta skulle innebära att
nybyggnadsbehovet per ny invånare skulle minska något.
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Genomsnittspriset för ett småhus i Kronobergs län uppgick under 2015 till drygt 1,5 mkr,
vilket var 1 mkr under riksgenomsnittet. Mellan 2010-2015 ökade huspriserna i länet med 20
procent och i riket med 27 procent. Inom länet återfinns en mycket differentierad prisbild sett
till huspriser. I Uppvidinge kommun, som har länets billigaste hus, kostade ett hus 0,6 mkr och
i Växjö kommun, med länets högsta priser, uppgick snittsvärdet till nästan 2,6 mkr.
Arbetsmarknad och näringsliv
Efter en svag återhämtning sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten i länet tagit fart.
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007. Totalt arbetade 88 285 personer i länet vilket
innebar att länet var tillbaka på de nivåer som rådde innan finanskrisen. I relation till riket, där
antalet sysselsatta mellan 2007-2015 ökat med drygt femprocent, är detta dock en svag
sysselsättningstillväxt.
Stora delar av jobbtillväxten under 2015 skedde inom handel och företagstjänster samtidigt
som antalet verksamma inom industrin fortsatte att minska. Även antalet sysselsatta inom
vård- och omsorgssektorn ökade. Mellan 2008-2015 har antalet sysselsatta inom denna sektor
ökat med nästan 1 500 personer.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige. Antalet inpendlare
ökade med drygt 600 personer samtidigt som antalet utpendlare låg kvar på samma nivå som
året innan.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Ökningen på 0,2
procentenheter var den tredje lägsta jämfört med övriga län i riket. Mellan 2007-2015 har länet
haft en svag utveckling av sysselsättningsgraden. Detta beror på att antalet i arbetsför ålder
boendes i länet ökat mer än antalet sysselsatta under denna tid och att det råder stora skillnader
mellan inrikes och utrikes födda. Under året uppgick sysselsättningsgraden för inrikes födda till
85 procent och för utrikes födda till 56 procent.
Det startade 1 041 företag i Kronobergs län under 2015, vilket var nästan 100 färre jämfört
med föregående år. Tillsammans med befolkningsökningen innebar detta att länets
etableringsfrekvens sjönk från 10 till 9,1. Detta var den trettonde högsta nivån i riket. Med
etableringsfrekvens avses antalet nystartade företag per 1000 invånare mellan 16-64 år. I riket
uppgick nivån under samma år till 11,6.
Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets
antaganden för riket, visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden
2016-2018. Basscenariot föreskriver en genomsnittlig jobbtillväxt på 620 jobb per år under
denna period, vilket är en tillväxttakt under rikets. Scenariot är baserat på länets jobbtillväxt i
relation till rikets under perioden 2009-2015. Det andra alternativet utgår från att länet når
samma tillväxttakt som riket givet Konjunkturinstitutets prognos. Detta scenario skulle
innebära en genomsnittlig jobbtillväxt på 1 100 jobb per år under tidsperioden 2016-2018.
Även om antalet sysselsatta i länet förväntas att öka de närmaste åren är det osäkert om
tillväxten räcker för att sysselsättningsgraden i länet ska öka till 80 procent som är det regionala
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målet. För givet den nuvarande befolkningsprognosen är förväntan att antalet i arbetsför ålder
under denna period kommer att öka relativt kraftigt. För att nå målet behöver jobbtillväxten
vara i balans med befolkningstillväxten. Huruvida denna balans kommer att uppnås är för
närvarande svårbedömt givet de osäkerheter som finns i nuvarande befolkningsprognos.

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget13
Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

13

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL
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Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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Bilaga 6 Pågående och ännu ej påbörjade uppdrag
Källa: delårsrapport 2017-05-17

Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Invånarperspektivet:
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Ett förändrat akutuppdrag;
"en ingång in" planerad och
utredd i Ljungby på LL och
liknande upplägg
diskuteras på CLV. Arbete
med en framtida strategi för
hälso- och sjukvården
pågår. Ett förslag kommer
att presenteras för ett
politiskt ställningstagande i
höst.

Kvalitetsuppföljningar av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

En utredning ska
genomföras inför införandet
för att kartlägga vilka
kostnader och parametrar
som ska publiceras

Läkarkontinuiteten skall publiceras på
1177.se

Ännu ej påbörjad

Se ovan

Pågående

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt
med systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi
ser som värdefullt för
uppföljning av vårt
processarbete.

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 %
allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister.
Ersättningsmodellen för vårdvalet ska
stimulera till fler specialistområden
inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården
närmare patienterna.

Pågående

Uppdrag till
Uppdragsspecifikationen
hämtas ifrån budgeten.
Uppdragsspecifikationen
för 2017 har ännu inte
beslutats av RF.
Varje verksamhetschef
ansvarar för och bedömer
behovet av lämplig
kompetens på
vårdcentralen.

Fördelning av ST-tjänster bör
prioriteras till primärvården /vårdvalet

Pågående

För närvarande finns 49
ST- tjänster inom
primärvården, och det har
aldrig funnits fler tjänster.

Pågående

Utredning av psykisk
ohälsa pågår i Region
Kronoberg och i samverkan
med länets kommuners
elevhälsa m fl aktörer.

Pågående

Samverkan mellan
Patientnämnden (PAN) och
patientsäkerhetsenhet
(chefsläkare) finns. Ny
lagstiftning på området på
gång from 2018 som
kommer att kräva
anpassning av arbetssättet.
PAN ska enligt detta ha en
mer självständig form

En långsiktig strategi för
resursförstärkning av vårdvalet/
primärvården ska påbörjas. I denna
strategi ska även ett utökat/förstärkt
akutuppdrag utvecklas liksom att
tillföra vårdvalet/primärvården fler
kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
(psykisk ohälsa bland unga)

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.
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samtidigt som klagomål ska
hanteras av och mot
verksamhetschef i första
hand.

Pågående

Budget för ca 750
läkemedelsgenomgångar
samt kvarvarande
äldremedel. Årets nivå bör
kunna bli ca 1300-1400.
Detta gäller fördjupade
läkemedelsgenomgångar.
Utöver detta enkel
läkemedelsgenomgång i
särskilda boenden,
utskrivning eller läkarbesök
om patient har mer än 5
läkemedel enligt författning.
Tyvärr inga riktigt bra
mätmetoder beträffande
dessa.

Pågående

Arbete pågår i STRAMA
med att nå det nationella
målet.

Ännu ej påbörjad

För närvarande pågår inga
utredningar vad gäller nya
vårdval.

Pågående

Strategi för samordning av
e-hälsoarbetet inom Region
Kronoberg kommer i stora
delar att ingå som en viktig
del i Hälso- och
sjukvårdens samlade
utvecklingsstrategi med sikt
mot 2027.

Pågående

Ett förändrat akutuppdrag
"en ingång in" planerad och
utredd i Ljungby på LL och
liknande upplägg
diskuteras på CLV. i
primärvården. I och med
psykiatrins slutliga
placering inte lika enkelt att
samordna somatisk och
psykiatrisk akutmott. Denna
del i uppdraget är vilande.

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättnings-modeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

Utveckling av vården "nära patienten"
till exempel genom mobilt arbetssätt
och fler specialistkompetenser.

Pågående

Äldrehälsa Kronoberg
pågår i västra länsdelen. I
nuläget en mobil läkare och
ett par intressenter.
Planerad spridning österut
av arbetssättet. Pågår
planering för att testa ett
mer mobilt arbetssätt redan
i sommar på
medicinkliniken på CLV.
Vårdplatsbristen driver
denna utveckling.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

Uppmärksamhet på
somatiska behov hos

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.

Minska antibiotikaförskrivningen i
14
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt
brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

14

Samverkan mot antibiotikaresistens
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patienter i vuxenpsykiatrin
pågår i handlingsplan. DLmottagning finns i
rättspsykiatrin.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
De närmaste åren ska arbetet med att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna
intensifieras.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Trafiknämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat
förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.

Pågående

Inom ram för utredning och
förändring av arbetssätt
barn- och
ungdomspsykiatrin.

Pågående

Arbetet pågår i VC
Teleborg. Kommer att bli
aktuellt i Alvesta 2018 pga
att budget finns i Alvesta
kommun 2018.

Pågående

Frågan ägs av länets
kommuner och
Trafikverket. Dialog pågår.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Pågående

En politisk har inlett arbetet
med framtidens primärvård

Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade och pågående
uppdrag inom Medarbetarperspektivet:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Tillvarata nyanlända med
vårdkompetens

Pågående

Fokus just nu är på ett
pågående
Språkpraktikprojekt

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

Pågående

En översyn och
samordning av all
introduktion pågår

Pågående

Det hälsofrämjande
arbetet utvärderas för att
få ett underlag för
förbättring och utveckling.
Arbetsvillkoren ses över
bl a inom ramen för
projektet oberoende av
hyrpersonal

Pågående

Region Kronoberg arbetar
både på nationell och
lokal nivå med frågan.
Lokalt finns en styrgrupp
för arbetet. Återkoppling
med styrelsen sker
löpande.

Pågående

Arbete pågår med
översyn och paketering av
förmåner, utredning av
förmåner via
bruttolöneavdrag och
framtagandet av en
plattform för vårt
marknadsföringsarbete

Pågående

Medverkan i
forskningsprojektet
hälsosam
schemaläggning och
hållbara arbetstider pågår.
En partsgemensam
genomgång av
flextidsavtalen har skett.

Fortsätta utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser med bra arbetsvillkor
(attrahera, behålla och utveckla).

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende
Fortsätta att tydliggöra Region
Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset
att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till arbete
inom Region Kronoberg (attrahera
och rekrytera).

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

Utveckla nya lösningar för
schemaläggning med inriktning på
den enskilde medarbetarens
möjligheter att påverka sin
arbetstid.

53
Page 103 of 630

Inom hälso- och
sjukvården pågår en
genomgång av
tillämpningen av
årsarbetstid

Rätt använd kompetens (RAK) ska
genomsyra vår process och
teamutveckling.

Utarbeta ett långsiktigt och hållbart
system för att säkra bemanningen
under sommaren

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

Rätt använd kompetens är
en del i projektet med
oberoende av
hyrpersonal.

Pågående

Regionstyrelsens
personalutskott har
beslutat om särskilda
satsningar på
sjuksköterskor i dygnetrunt-verksamheten och
läkare i primärvård. Flera
andra åtgärder vidtas bl.a.
utredning av olika
möjligheter att omfördela
personalresurser mellan
kliniker och mellan våra
sjukhus för att samla och
stärka kritisk
akutverksamhet, ökat
samarbete på samtliga
fronter för att tillsammans
i verksamheten lösa
utmaningarna, omfördela
arbetsuppgifter mellan
yrkesgrupper (RAK) och
Region Kronoberg
samarbetar med
kommunerna för att
underlätta och avlasta i
sommar.

Pågående

En mängd insatser pågår
för att trygga
kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.

Pågående

Utbildning i
diskrimineringsgrunderna
har genomförs på
arbetsplatsträffar i
verksamheterna.
Utbildning och stödjande
material för att arbeta med
värdegrunden är
framtaget och kan
användas i
verksamheterna vid
arbetsplatsträffar.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har
god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.

Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Region Kronobergs budget ska vara
jämställdhetssäkrad; individbaserade
styrtal ska redovisas könsuppdelade.
Effektivisera upphandlingsprocessen
genom god framförhållning och
samplanering, samt att löpande följa
upp och utvärdera avtalstroheten.

Status

Kommentar

Pågående

Detta är ständigt
pågående uppdrag och
finns med i direktiv vid
budgetarbete som
rapportering.

Pågående

Nytt ekonomisystem där
avtalstroheten kan följas,
införs årsskiftet
2017/2018. Viss
genomlysning pågår från
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upphandlingsenheten.

Pågående

Tillsammans med
kostenheten inom
Regionservice har
Upphandlingsenheten
arbetet med framtagandet
av den lokala livsmedelstrategin. Det
fortsatta arbetet innebär
att Upphandlingsenheten
kommer att delta i
informationsmöten med
lokala
livsmedelsproducenter för
att informera om
förutsättningarna för att bli
leverantör till Region
Kronoberg och övriga
inom offentlig sektor.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling

Pågående

Öka medvetenhet hos
centrumledningarna om
vad som upphandlas.
Arbetet pågår löpande i
kompetensgrupperna
inom
upphandlingsenheten.

En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget ska
genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Planerad

En utvärdering planeras i
höst.

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ
till lösning för ambulans,
akutmottagning,
operation, sterilcentral och
röntgen. Verksamhetens
inriktning ska vara
utgångspunkten för
planeringen.

Pågående

Arbetet pågår. Fokus
senaste åren har varit
standardiserade
vårdförlopp för cancer
som främst fokuserar på
ledtider. Detta har tagit
väldigt stora resurser i
anspråk och delvis
påverkat tempot i vår
ursprungliga
patientprocessplan.
Medicinska utdata centralt
för processuppföljning.
Arbete pågår för en
processuppföljning i
QlikView.

Pågående

Flertalet av HSN
verksamheter inplanerade
t o m 2018. Tandvård,
ambulans och vissa delar
av PRC ännu ej i plan.

Pågående

Vad gäller förväntade
effekter har ett omfattande
arbete startats som
omfattar all verksamhet i
Region Kronoberg, inte
bara hälso- och
sjukvården. Det har tagits
fram ett systemstöd där

Dela upphandlingar i mindre delar,
bland annat i syfte att möjliggöra för
mindre och lokala aktörer att lägga
anbud

Utreda förslag till om-/nybyggnad för
ambulans- och akutmottagning på
Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering
Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
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förväntade effekter ska
redovisas på respektive
handlingsplan. Under
våren utbildas alla chefer
och ekonomer hur man
ska arbeta med
förväntade effekter. Ett
skriftligt metodstöd håller
på och arbetas fram och
ett antal exempel har
även genomförts. De
kommer att utgöra
underlag i utbildningen.
Den första utbildningen
startar den 15 maj.
Ett exempel där
beräkningar har prövats är
tryckskador. Där kunde
konstateras att arbetet
beräknades ge 1 700 färre
tryckskador, 25 frigjorda
vårdplatser samt reducera
kostnader med 70
miljoner kronor.

för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.

10 procent av alla cancerpatienter
ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk
forskning och läkemedelsutveckling

Tätare uppföljning av arbetet mot
VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.

Pågående

Pågående arbete. Svårt
att mäta men arbete
pågår. Via RCC
inventeras lämpliga
studier som
kommuniceras direkt till
de olika verksamheterna.
Ssk bristen gör till del
detta arbete dvs ökad
forskning lägre prioriterat.

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar
kontinuerlig uppföljning
just nu. Efter senaste
uppgraderingar av
Cambio Cosmic ska
infektionsverktyget
komma igång igen fram
emot sommaren. Då
kommer vi åter kunna följa
upp VRI kontinuerligt. Tills
dess gäller SKLs
punktprevalensmätningar.

Pågående

Arbete pågår med att ta
fram ett förslag till direktiv
för framtagande av ett
hållbarhetsprogram.

Pågående

Ett förslag till strategi finns
framtaget, för behandling
på RUN i maj 2017.

Pågående

Ett förslag är framtaget i
näringslivschefsnätverket.
Information har lämnats
vid sammanträde med
RUN:s presidium.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet
av den regionala
skogsstrategin

Ännu ej påbörjat

Uppdraget är inte påbörjat

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Regionstyrelsen

Regionala
utvecklingsnämnden

Behov av att utveckla ett
sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För Region
Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet.
Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.
En strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring,
forskning och utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten i
regionen med förstärkning till
näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
Tillsammans med kommunerna
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
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anbud på offentlig upphandling

Kulturnämnden

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut till
fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Planerad
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Ännu ej genomfört.
Planerat genomförande
höst/vinter 2017.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2017-05-24

Regionfullmäktige

Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Förslag till beslut
Regionfullmäktige föreslås besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet
med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 5 863
mnkr, finansiering till 5 935 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 5 863 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 874 mnkr
 trafiknämnd 318 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 56 mnkr
 kulturnämnd 58 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 547 mnkr, varav
o vårdval och tandvårdsstöd 1 067 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 045 kr inklusive moms per
listad och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år
för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2018.

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2017-05-24

Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Suzanne Frank (M) Sven Sunesson (C)
Yngve Filipsson (L) Eva Johnsson (KD)

Bilaga:

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, Alliansen

Sida 2 av 2
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BUDGET 2018
MED FLERÅRSPLAN 2019-2020
ALLIANSEN
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KRONOBERG – ETT GOTT LIV I ETT
LIVSKRAFTIGT LÄN
Bättre vård och ökad tillväxt i Kronoberg!
Region Kronoberg ska vara en region som genom att skapa goda förutsättningar för regional
utveckling och god infrastruktur kan erbjuda invånarna en hälso-och sjukvård med hög kvalitet
och bra tillgänglighet. Regionen ska vara en ledande regional aktör i länet.
Hälso-och sjukvården kommer att få en bättre struktur de närmaste åren. Ökade satsningar på
primärvården kommer leda till att den sjukhustunga vården kommer att minska och istället
kommer mer av mottagningsverksamheten och fler specialister att övergå till vårdcentralerna.
Det är en reform som alliansen i Region Kronoberg stödjer. Målet är att patienterna ska kunna
få huvuddelen av sin vård tillgodosedd inom den nära vården. Den nära vården innehåller den
vård som vårdcentralerna tillhandahåller, men även mobila team och möjligheterna att använda
digitala vårdtjänster ryms inom detta begrepp. Genom våra förslag om fler specialister på
vårdcentralerna, Äldrehälsa Kronoberg och genom att ligga i framkant beträffande
digitaliseringen, vill vi stärka den nära vården.
Det behövs ett cancercentrum i regionen för att omhändertagandet av cancerpatienter ska bli
ännu bättre. Fler kontaktsjuksköterskor behövs och regionen bör tillsammans med
kommunerna medverka till en god palliativ vård i länet.
Nya driftsformer bör prövas och vi är positiva till att bl a driva Ljungby lasarett på intraprenad
om de anställda vill. Barn-och ungdomspsykiatrin, BUP, har haft stora problem under många
år och därför vill vi införa ett vårdval för att förbättra tillgängligheten och öka valfriheten.
Familjehälsans förebyggande arbete mot barns och ungdomars psykiska ohälsa ska stärkas.
Inom akutsjukvården ska tillgängligheten och kvaliteten förbättras genom att tillföra
kompetens från primärvården och en fortsatt satsning på akutläkare.
Kollektivtrafiken binder ihop Kronoberg med omvärlden. Fördyrningar inom biljettaxan vid
länsgränsen ska upphöra. Dubbelspår mellan Växjö och Alvesta är en nödvändig investering,
för att förbättra framkomligheten och möjligheterna till arbetspendling. Vi fortsätter värna om
Växjö flygplats och för att bidra till ett bättre klimat vill vi införa användning av bioflygbränsle
under 2018.
Inför 2018 söker vi förtroende för vår politik - det behövs ett nytt alliansstyre i regionen!

Yngve Filipsson (L) Suzanne Frank (M) Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD)
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REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.
Budget 2018-2020 med tillhörande verksamhetsplaner:
-

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart Region Kronoberg ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål
översätter Region Kronobergs mål i konkreta handlingsplaner
styr så att Region Kronoberg använder resurserna rätt
styr så att Region Kronoberg följer beslutade strategier.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och värdegrunden är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt Region Kronoberg gör – hur regionen är mot
varandra och i mötet med kronobergarna, i beslut som fattas, vid prioritering av resurser, vid
utveckling och förändring av verksamheten, sätter mål, formar strategier och planerar
aktiviteter. Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter Region Kronobergs
vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande
långsiktiga mål, ett i varje perspektiv:
-

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Hållbar ekonomi i balans

De fyra långsiktiga målen har i budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden.
Inriktningsmålen har styrtal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region
Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Utifrån inriktningsmålen formuleras också konkreta
uppdrag åt nämnderna, som därmed blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner
under aktuell budgetperiod. I verksamhetsplanerna omsätts regionfullmäktiges och
nämndernas inriktningsmål till konkreta aktiviteter och handlingsplaner.
Aktiviteter och handlingsplaner följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos
bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Avrapportering av aktiviteter och
handlingsplaner sker tre gånger per år, i delårsredovisningar i mars och augusti samt i
årsredovisning.
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VÅR OMVÄRLD
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Tillväxten under 2016 innebar att länet har haft en positiv befolkningsutveckling femton
år i rad. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer.
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5.
Arbetsmarknad och näringsliv
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets antaganden för riket,
visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden 2016-2018.
Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget1
Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

1

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända. Det är av yttersta vikt att de nya svenskarna snabbt kommer i arbete.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
6
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alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Framtidens Hälso- och sjukvård 2027
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska ta fram en
utvecklingsstrategi som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet. Enligt
budgeten för 2017 ska denna strategi utformas så att gränsdragningar och samarbete mellan
primärvård, somatik och psykiatri klargörs.
Ett färdigt förslag till strategi ska vara klart till sommaren 2017. Efter att strategin har fastställts
fortsätter arbetet med att förtydliga och implementera strategin.

Gröna Kronoberg 2025 – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål (se Bilaga 3) var länet ska vara 2025. Gröna Kronoberg
2025 består av två målområden som är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden:
-

Regionen växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Regionen växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Genomförandet sker genom ett antal understrategier och handlingsprogram, såsom exempelvis
Innovationsstrategin, Kompetensförsörjningsstrategin, Trafikförsörjningsprogram,
Folkhälsopolicy och Kulturplan.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg, 2016-2025
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också

8
Page 119 of 630

viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.
TFP:s målbild sträcker sig till 2025; Hållbar kollektivtrafik för alla. Målbilden är uppdelad i fyra
målområden, Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för hållbar
regional tillväxt och Ekonomi, (se Bilaga 4).

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter. En stark värdegrund som är närvarande i vardagen
underlättar samarbeten internt och bidrar till att skapa en positiv bild av oss – både som
arbetsgivare och organisation.
Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten, innebär bland annat att:
-

Vi bryr oss om kronobergarna, och vill deras bästa. För oss är alla människor lika
mycket värda.

-

Vi ser hela människan, och vi ser att det var och en av oss gör, ingår i ett sammanhang
och påverkar andra. Varje del bidrar till helhetsupplevelsen för den person som möter
oss.

-

Hos oss finns en vilja att göra saker bättre, utvecklas och göra det bästa för
kronobergarna.

-

Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
I policyn står bland annat att:
-

Vi utgår från rätten till respekt och förbud mot diskriminering. Vi bemöter alla på ett
respektfullt sätt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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Perspektiv

INVÅNARE
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom
perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Både kollektivtrafiken och flygplatsen är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. För fortsatt täta och goda flygförbindelser mellan Kronobergs län och Stockholm är
Bromma flygplats oerhört viktig. Långsiktigt planerar staten en höghastighetsjärnväg genom
länet. Det är av yttersta vikt att en hållplats etableras i länet.
Tillgång till snabbt bredband är allt viktigare för utveckling och vid val av bostad. Region
Kronoberg har en viktig uppgift i att medverka till bra bredbandsuppkoppling i hela länet.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
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.
Den nära vården
Primärvården är kronobergarens första vårdkontakt. Primärvården kommer att få än viktigare
roll i framtidens vård. Vårdval Kronoberg ger möjlighet att välja vårdcentral. Det stärker
patientens ställning, ökar mångfalden och stimulerar utvecklingen av primärvården utifrån
medborgarnas behov.
Bristen på allmänläkare och sjuksköterskor gör att det är svårt att upprätthålla en bra
tillgänglighet. Därför ska uppdragsspecifikationen för vårdvalet omarbetas inför 2018 så att ett
enklare och mer flexibelt avtal kan tecknas. Det måste bli enklare att öppna en ny vårdcentral,
där man t.ex. kan specialisera sig inom något område utan att ha en komplett vårdcentral. En
ny ersättningsmodell ska börja gälla från den 1 januari 2018.
Kronoberg behöver en primärvårdsreform som innebär att mer vård från sjukhusen förs ut till
vårdcentralerna. Patienterna ska få så gott som hela sitt vårdbehov tillgodosett i den nära
vården som också inkluderar fler digitala möjligheter, t ex information, digitala vårdbesök och
vårduppföljningar.
Även möjligheter till hembesök av vårdteam ingår i den nära vården. Anpassade öppettider är
viktigt och patienter som söker akut vård ska kunna få tillgång till primärvård dygnet runt, bl. a
genom att primärvårdskompetens tillförs akutmottagningarna. För att stödja denna utveckling
ska Region Kronoberg förbereda för en utbyggd primärvård och nära vård för kronobergarna.
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Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

72 %

72 %

72 %

66 %

70 %

78 %

41 %

55 %

80 %

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Patienterna söker vård där de upplever att tillgänglighet finns. Därför vill vi införa ”en väg in” i
jourverksamheten för patienterna i Kronoberg. Bedömning av vårdbehov sker när man
kommer till akuten och därefter hänvisas man till allmänspecialist, akutläkare eller annan
profession. Vi värnar utvecklingen av båda våra akutsjukhus, i Växjö och Ljungby.
Både i brist på tillgänglighet vid vårdcentraler och ibland av andra skäl ökar trycket på både
jourläkarcentraler och akutmottagningar. Vår strävan är att öka kontinuiteten på våra
vårdcentraler och därför är vi beredda att pröva möjligheten att driva jourläkarcentralerna på
entreprenad.
En fortsatt satsning på akutläkare till fullt utbyggd linje ska fullföljas.
”Äldrehälsa Kronoberg” ska införas i hela länet. Primärvården ska tillsammans med
kommunernas hemsjukvård och slutenvården, med ett mobilt och flexibelt arbetssätt, förbättra
vården för de mest sjuka, med målet att förhindra upprepad sjukhusinläggning. Fler
läkemedelsgenomgångar för äldre ska genomföras.
En säker och tillgänglig förlossningsvård, inklusive neonatal är av högsta prioritet. Arbetet med
personalrekrytering och planering av framtidsinriktade lokaler är därför viktigt att prioritera.
Somatisk och psykiatrisk vård måste samordnas inom både primärvården och specialistvården,
kropp och själ hör ihop. Det är viktigt att det finns kompetens att ta hand om alla typer av
problem på vårdcentralen, eftersom den första kontakten nästan alltid sker där. Psykologer,
kuratorer och fler med psykiatrikompetens i primärvården behövs.
I samband med ombyggnationen av sjukhuset i Växjö bör tillskapandet av ett
Barncentrum/Barnens hus prioriteras. Det skulle då innebära att den specialiserade vården för
barn och ungdomar samlas i en gemensam byggnad. Patienten kan då mötas av en integrerad
barnsjukvård med en gemensam ingång oavsett om patienten söker för kroppsliga sjukdomar,
psykiska besvär eller habiliterande insatser. Samordningsmöjligheterna har tidigare varit starkt
begränsad då det funnits tre kliniker med olika uppdrag och skilda kulturer. Även det
geografiska avståndet har varit ett hinder som överbryggs genom samordning av all verksamhet
som är kopplad till hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
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Den psykiska ohälsan bland barn och unga är en utmaning och har också resulterat i att antalet
självmord bland unga ökat. Vi accepterar inte denna utveckling. Region Kronoberg måste
intensifiera arbetet med att förebygga självmord genom att hämta kunskap från andra lyckade
arbetssätt, till exempel Awareness metoden.
Familjehälsan fungerar mycket väl som första linjens vård för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa. Den allt tyngre problematiken som familjehälsan kommer i kontakt med ställer större
krav på kompetens och resurser. Samverkan mellan familjehälsan och länets kommuner ska
utvecklas när det gäller förebyggande arbete. Det är mycket viktigt med en sammanhållen vård
för våra barn och ungdomar. Därför är det självklart att en påbörjad behandling får fortsätta
gymnasietiden ut. På sikt eftersträvas en höjd ålder på Familjehälsan till 23 år.
Att utveckla utbudet av e-hälsotjänster är viktigt för att öka tillgängligheten för våra invånare.
Region Kronbergs e-hälsostrategi ska genomföras och digitala läkarbesök via app är ett enkelt
sätt att nå läkaren. Målet är att erbjuda en köfri hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ska
bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott
bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. För att ytterligare
stärka sambanden med grannlänen, ska fördyringar i biljettaxan vid länsgräns upphöra.
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när
företag och invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade
skatteintäkter som kan bidra till välfärden. Region Kronoberg ska fortsätta arbeta för att stärka
infrastrukturen för att öka kollektivtrafikens säkerhet, men framförallt för att möjliggöra
boende och näringslivsutveckling i hela länet. För att förbättra punktlighet och framkomlighet i
tågtrafiken är ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö en nödvändighet. Men även med en bra
kollektivtrafik, vet vi att bilen är viktig för kronobergaren. Därför är väl fungerande vägnät en
viktig uppgift för Region Kronoberg.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
det övergripande målet ”ett innovativt kulturliv med bredd och spets”. Detta ska Region
Kronoberg göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska
nå hela länets invånare. Det är viktigt att nå ut med kultur till nya grupper och nyanlända i vår
region.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård –
0 dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

61 %

75 %

90 %

62 %

75 %

90 %

96 %

97 %

99 %

65 %

82 %

84 %

6,1 %
(9,8 miljoner resor)

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,6 miljoner resor)

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
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Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

31,7 %(okt 2016)

40 %

50 %

71 %

75 %

83 %

43 % (2016)

45 %

50 %

INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
Befolkningens hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten. Faktorer som
sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala nätverk, kultur och miljöfrågor har
stor betydelse för befolkningens hälsa. En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och
en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen. Därför ska Region Kronoberg medverka till att
skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Som ett led i detta arbete ska en modell för
hälsosamtal för invånarna tas fram.
Vi skall ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av
undvikbara vårdskador. Patientnämnden analyserar avvikelser och det utgör underlag i det
förebyggande riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter och bildar också underlag för
patientnämndens utvecklingsarbete inom patientsäkerhet. Patientnämnden ska inordnas direkt
under Regionfullmäktiges budget, för att klargöra nämndens frihet från all verksamhet inom
Region Kronoberg.

Mål
Invånarnas hälsa ska vara god och jämlik
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,6/7,3

13,0/7,0

10,0/6,6

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

En långsiktig strategi för resursförstärkning av
vårdvalet/primärvården ska påbörjas. I denna strategi ska även ett
utökat/förstärkt akutuppdrag utvecklas. Ett mer mobilt och flexibelt
arbetssätt ska utvecklas. Möjligheten att behandla problem med
psykisk ohälsa i primärvården ska förbättras genom tillförsel av
mer kompetens
Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna, minst 60 % allmänspecialister.
Ersättningsmodellen för vårdvalet ska stimulera till fler
specialistområden inom vårdvalet för att avlasta allmänspecialister
och föra vården närmare patienterna, till exempel geriatrik,
ortopedi och pediatrik.
Utarbeta modell för fler psykologer i primärvården/vårdvalet.
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Vidareutveckla ett förebyggande folkhälsoarbete på vård- och
familjecentraler
Fördelning av ST-tjänster bör prioriteras till primärvården
/vårdvalet
Kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska publiceras på
1177.se.
Läkarkontinuiteten skall publiceras på 1177.se
Arbeta för en utbyggnad av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vårdvalsersättningen i vårdval primärvård ska från och med den 1
januari 2018 vara 85-5-10, d.v.s. 85 % ACG – 5 % ålder – 10 %
CNI, dessutom ska det utgå ersättning för tolkhjälp med 500 kr per
tillfälle.
En ny förenklad och flexiblare uppdragsbeskrivning för vårdvalet
ska beslutas av RF, i mars 2018.
Utveckling av vårdval primärvård/den nära vården. Tillskott till
vårdvalet 5 mkr.
Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka; regelbunden
sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering. Äldre
med mer än 10 läkemedel ska på sikt erhålla genomgång.
Samverkan mellan Familjehälsan och länets kommuner ska
utvecklas när det gäller förebyggande arbete (psykisk ohälsa bland
unga).
Ett utökat samarbete mellan familjehälsan och BUP ska ske.
Senast den 1 mars ska Familjehälsan påbörja arbetet med att
genomföra fördjupade NP-utredningar i syfte att korta köerna
2
Minska antibiotikaförskrivningen i enlighet med STRAMA s
rekommendationer, dvs 250 recept per 1000 inv år 2020.
Utveckla hjärtprocessen tillsammans med Blekinge i syfte att på
sikt utveckla ballongsprängning och kranskärlsröntgen på CLV.

Äldrehälsa Kronoberg ska införas i hela länet
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i syfte att stärka patienternas
rättigheter
E-hälsostrategin ska genomföras senast 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tidbokning på nätet och någon form av digitala läkarbesök ska
införas under 2018
Familjehälsans verksamhet ska vara köfri. De tyngre uppdragen
och de ökande väntetiderna ska lösas. – 2 mkr
Akutmottagning och jourläkarcentral samordnas med gemensam
reception och bedömning, även psykiatri hanteras. Möjligheten att
upphandla jourläkarcentralerna ska utredas.
Arbeta för fullskaliga familjecentraler i hela länet.
Alla prioriterade patientgrupper ska erbjudas en fast vårdkontakt

De närmaste åren ska arbetet med att tillgänglighetsanpassa
hållplatserna intensifieras.
Förhandlingar med grannlänen ska ske i syfte att avskaffa
taxefördyringar beroende på länsgräns.
Närtrafiken ska vara genomförd enligt regelverket i hela länet,
Trafiknämnden
senast juni 2018.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik

2

Samverkan mot antibiotikaresistens
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Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

En modell ska tas fram för hälsosamtal inom vårdvalet
Vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Patientnämnden ska inordnas direkt under Regionfullmäktiges
budget, för att klargöra nämndens frihet från all verksamhet inom
Region Kronoberg.
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Perspektiv

MEDARBETARE
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela
arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla –
Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor
är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och
kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som Region Kronoberg redan har.
Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Alla
medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga
löneskillnader ska finnas.
Genom att ytterligare anpassa introduktionen med bland annat mentorskap ska våra nya
medarbetare få en bra start i vår verksamhet. Heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare
som önskar detta och vi ska se över schemaläggningen för att avskaffa delade turer och minska
andelen rotationstjänster.
Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera läkare och
sjuksköterskor, dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg. Specialistläkare
och sjuksköterskor är några av de yrkesgrupper där Region Kronoberg har ett stort
rekryteringsbehov. Vi måste i högre utsträckning stimulera AT-läkare till fortsatt ST-utbildning
inom Region Kronoberg och fortsätta erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning
med bibehållen lön. Vi måste utveckla möjligheterna för sjuksköterskor att vidareutbilda sig
genom att fler sjuksköterskor erbjuds AST (Akademisk specialisttjänstgöring). Fler
sjuksköterskor med hög kompetens bidrar till högre vårdkvalitet och ökar yrkets
attraktionskraft, fler karriärvägar för sjuksköterskor behöver utvecklas. I det sammanhanget
bör en ökad lönespridning prioriteras.
Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller fortbildning varje år. Vi
ska ytterligare öka samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet avseende
vårt kompetensbehov, till exempel röntgensjuksköterskor.
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Under de närmaste åren finns ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor, både hos Region
Kronoberg och i länets kommuner. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna
garantera tillgången till undersköterskor. Vård- och omsorgscollege är i det sammanhanget en
mycket viktig aktör.
Om man ska lyckas attrahera, rekrytera och behålla sjuksköterskor behöver chefer och ledare
på alla nivåer engagera sig i kvalitetsutveckling av omvårdnad. Vi vill därför införa befattningen
chefssjuksköterska med uppdraget att utveckla sjuksköterskornas roll.
För att avlasta den specialistutbildade personalen från enkla men nödvändiga uppgifter
kopplade till vården, ska anställningar som vårdbiträde, i bland annat våra ”vårdserviceteam”
göras. Detta skulle också kunna innebära ett första steg in på arbetsmarknaden för våra
nyanlända svenskar och därmed vara ett positivt bidrag till integrationsarbetet.
Region Kronoberg måste tillvarata nyanländas vårdkompetens. Andelen praktikplatser bör
utökas för att möta behovet. Detta är en viktig del i både kompetensförsörjningen och
integrationsarbetet. Valideringsprocessen för personer med utländsk legitimation måste
påskyndas ytterligare.
Region Kronoberg ska utveckla det strukturerade samtalet med äldre medarbetare i syfte att få
fler att arbeta längre. För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till
fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden.
Region Kronoberg ska erbjuda alla medarbetare lika villkor och möjligheter i arbetslivet samt
motverka diskriminering. Detta ska speglas i rekrytering och jämn könsfördelning. Att främja
mångfald utvecklar kvaliteten i verksamheten. Region Kronoberg ser och möter människor
som individer och ser möjligheter till utveckling.

Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukfrånvaron

5,2 %

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

85 600

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

59 000

12 500

5 000

148

76

68

-

76

76

-

78

78

-

77

77

-

73

73

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Antal vakanser > 6 månader
HME-index (Hållbart
medarbetarengagemang)
Delindex Motivation
Delindex Ledarskap
Delindex Styrning
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och 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.

Mål
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av medarbetarna som har haft
dialog om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomgått utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

~70 %

80 %

100 %

-

50 %

100 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen

Tillvarata nyanlända med vårdkompetens, bl a med praktikplatser
Samordnad och anpassad introduktion (introducera)

Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt i samverkan med Linnéuniversitetet
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för minskat
hyrpersonalberoende
Utveckla nya lösningar för schemaläggning med inriktning på den
enskilde medarbetarens möjligheter att påverka sin arbetstid.
Rätt använd kompetens (RAK) ska genomsyra vår process och
teamutveckling.
Utvärdera systemet för att säkra bemanningen under sommaren
Personalen ska erbjudas avskaffande av delade turer
Stöd till ”Inflyttarservice”, service till rekryterade medarbetare och
deras familjer t ex beträffande information om arbete, bostäder och
barnomsorg ska utföras

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen utifrån verksamhetens behov.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.
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Perspektiv

VERKSAMHETSUTVECKLING
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det
innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas
behov. 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 vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela sin verksamhet där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå Region
Kronobergs gemensamma mål.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur insatserna påverkar målen för verksamheten. Personalen ska kunna
fokusera på verksamheters huvuduppgifter och en central uppgift är att minska byråkrati och
krångel. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Region Kronoberg ska utarbeta förslag till ny övergripande organisation för hälso-och
sjukvården inom regionen.
Ett centrum för all cancervård i slutna och öppna former bildas där cancerprocesserna samlas.
Det föreslagna centrumet för prostatacancer ska ingå. I detta cancercentrum ska fler
kontaktsjuksköterskor finnas. En palliativ enhet i samverkan med kommunerna kan utvecklas.
En förnyad cancerplan behöver därför utarbetas under 2018.
Nya driftsformer ska vara möjliga
Medarbetarnas entreprenörskap är viktigt för att utveckla verksamheten i såväl egen regi som i
alternativa driftsformer. Region Kronoberg ska ta initiativ till aktiviteter för att utveckla
entreprenörskap, till exempel genom inspirationsföreläsningar.
Intraprenad innebär högre grad av självbestämmande och entreprenörstänkande. Om intresse
och engagemang finns hos medarbetare att driva sina verksamheter i intraprenadform ska
regionen ta fram underlag och underlätta detta. Genom att utveckla verksamheten som
intraprenad kan medarbetare och chefer korta beslutsvägar och prova nya metoder och
arbetssätt.
Ljungby lasarett skulle helt eller delvis kunna pröva intraprenadformen, vilket skulle kunna
utveckla Ljungby som akutsjukhus ännu mer. Ett fortsatt ansvar för invånarnas vård i länet och
ett fortsatt gott och nära samarbete med Växjö lasarett är förutsättningar för en intraprenad.
En eller flera av regionens egna vårdcentraler skulle också kunna drivas på annat sätt än idag.
Vårdval är en annan möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella
organisationer kan erbjuda större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. BUP i
länet har under en lång följd av år präglats av chefsproblem och dålig tillgänglighet. I syfte att
förbättra verksamheten och öka valfriheten ska regionen införa ett vårdval för BUP. Det
innebär att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra
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vårdaktörer. Regelverket för detta vårdval ska säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet,
kontinuitet och tillgänglighet.

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
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 patientprocessorientering. 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.
Psykiska problem är vanliga hos patienter i somatisk sjukvård men förblir ofta obehandlade.
Det är också vanligt att patienter inom psykiatrin är somatiskt underbehandlade. Det finns idag
stor kunskap om behovet av ökade psykologiska/psykiatriska insatser inom somatisk sjukvård.
Företrädare för både forskning och vård har under lång tid påvisat ett starkt samband mellan
psykiska faktorer och sämre utfall för somatisk behandling. Med kunskap om dessa samband
vore det fel att inte skapa de bästa förutsättningar för att ytterligare integrera somatik och
psykiatri.
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Region Kronoberg ska bygga en hållbar kollektivtrafik för
alla. Region Kronoberg ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda
insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

95 %

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

97 %

99 %

98 %

Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

5,1

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

1,2

1,3

1,2

Vårdrelaterade infektioner

10 % (PPM 2016)

9,0 %

7,8 %

Beläggning vårdplatser i %

85,6 %

88 %

90 %

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan
mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och
det civila samhället. Regionen ska samverka med näringsliv, sociala företag och ideella
föreningar. När det gäller t.ex. funktionshinder finns det flera föreningar och företag att
samverka med. Det finns möjligheter att profilera sig inom detta område när det gäller bl.a.
mötesplatser och idrott för funktionshindrade. Det skulle även bidra till att attrahera
medarbetare och företag till regionen.
Turismen/besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna. Den ger sysselsättning
och utveckling för småföretag på landsbygden och ger arbete åt ungdomar och invandrare.
Regionen genom AB Destination Småland ska tillsammans med kommunerna arbeta för att
stärka varumärket Småland, bland annat genom att skapa nya exportmogna destinationer.
Tillsammans med Länstrafiken och Växjö Småland Airport ska vi stödja utvecklingen av
viktiga destinationer och besöksmål som stärker regionen som besöksmål och utvecklingen av
vårt kulturarv.
Ett arbete kring utveckling av IT och digitalisering ska initieras av regionen för att utveckla ett
samarbete med näringslivet och IT-sektorn i länet. Inriktningen kan t ex vara att utveckla och
testa intressanta digitala lösningar inom e-hälsoområdet. Det är viktigt att Region Kronoberg
snarast tar fram strategidokument som handlar om hur alla verksamheter ska arbeta med
digitalisering. Region Kronoberg ska tillsammans med SKL verka för en översyn av
lagstiftningen i området, då denna i många fall innebär ett hinder för utvecklingen.
Flera av länets företag efterfrågar kvalificerad arbetskraft som är svår att rekrytera. Regionen
ska, tillsammans med kommunerna erbjuda information och dialog kring våra satsningar på
infrastruktur, utbildning och andra initiativ i syfte att attrahera den arbetskraft som efterfrågas i
länet.
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Måluppfyllelse Gröna Kronoberg 2025

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

3/10

4/10

5/10

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region
Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är
centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimatoch miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.
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Region Kronoberg ska fortsatt minska användningen av fossila drivmedel i regionens fordon
och inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, tåg och bilar). Vid resor i tjänsten ska det
kollektiva resandet vara det självklara valet. Region Kronoberg ska eftersträva ett bra
produktval genom en minskning av plaster från fossila råvaror i hälso- och sjukvårdsmaterial.
Utvecklingen av biobränsle har gått snabbt framåt de senaste åren. Idag är det tillåtet att flyga
med 50 % bioflygbränsle i flygplanen. Bioflygbränsle är fortfarande betydligt dyrare än vanligt
flygbränsle på grund av de små volymerna. Tillverkningen av bioflygbränsle utvecklas och det
blir fler och fler råvaror som kan användas. Det är nu dags för Region Kronoberg att använda
sitt ägande i Växjö Småland Airport för att öka användningen av bioflygbränsle. Vi startar med
att leverera bioflygbränsle till inrikesflyget redan under 2018. Detta är ett agerande som skulle
ha en mycket större påverkan på miljön än en flygskatt.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
5
bil och minibuss) .
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
6
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

3

4

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

50 %

75 %

85 %

84,5 %

87 %

93 %

91 %

95 %

95 %

54 %

60 %

60 %

Plats 5

Plats 4

Plats 3

21 %

33 %

33 %

30 %

70 %

70 %

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
5 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
6 Exkl. matavfall
3
4
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Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Inrätta en tillfällig ”Förenklingskommission” i syfte att bland annat
utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata förenklande rutiner
hos medarbetarna, undvika dubbeldokumentation och i möjligaste
mån avlasta vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska sekreterare
En utvärdering av sammanslagningen mellan Regionförbundet och
Landstinget ska genomföras i syfte att skapa synergieffekter och
samordningsvinster. Enligt uppdrag ska regiondirektören utarbeta
förslag till ny övergripande organisation för hälso-och sjukvården i
Region Kronoberg.
Effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning
och samplanering, samt att löpande följa upp och utvärdera
avtalstroheten.
Dela upphandlingar i mindre delar, bland annat i syfte att
möjliggöra för mindre och lokala aktörer att lägga anbud
Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling
Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade
Utreda förslag till om-/nybyggnad för ambulans- och
akutmottagning på Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska verka för att Växjö Småland Airports styrelse
tar fram en tidsplan för införande av bioflygbränsle, där man till
inrikesflyget ska leverera minst 50 % bioflygbränsle snarast.
Regionstyrelsen ska arbeta fram ett beslutsförslag till
Regionfullmäktige gällande införande av vårdval för BUP
Uppmuntra till deltagande i forskning och utvecklingsarbete, tex
grön rehabilitering
Kostnadseffektivisering inom administrationen – 5 mkr årligen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fortsatt arbete med patientprocessorientering
Framtagande av förnyad cancerplan – 1 mkr
Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering
Den nu genomförda ambulansutredning ska beaktas och åtgärder
ska vidtas för att nå en mer effektiv organisation
Beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions- och
kapacitetsplanering, KPP (kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.
10 procent av alla cancerpatienter ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk forskning och
läkemedelsutveckling
Fortsatt tät uppföljning av arbetet mot VRI (vårdrelaterade
infektioner) och skador.
Stödja entreprenörsanda i olika former. Utbildning i
entreprenörskap och innovativt tänkande ska uppmuntras
Arbetet med att samordna den psykiska och den somatiska vården
ska utvecklas
Kostnadseffektivisering inom administrationen – 5 mkr årligen

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Behov av att utveckla ett sammanhållet strategiskt
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Regionala
utvecklingsnämnden

Kulturnämnden

Trafiknämnden

hållbarhetsarbete. För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.
Näringslivsrådet ska fortsätta utvecklas. I dialog med näringslivet
ska regionen skapa goda förutsättningar för näringslivets
utveckling.
En strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring, forskning och
utbildningsväsende. där bland annat visionen om ett uppkopplat
län ska finnas.
Främja nyföretagandet och tillväxten i regionen med förstärkning –
till näringslivsfrämjande organisationer.
Ekonomiskt stöd till socialt företagande ska grundas på arbete
med funktionsnedsättning, folkhälsa och sysselsättning
Stödja skapandet av centrum för den sydsvenska
skogsforskningen
En strategi ska tas fram för att öka andelen träbyggnader när
Region Kronoberg bygger nytt.
Tillsammans med kommunerna erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna anbud på offentlig
upphandling
Stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska
nå länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta okonventionella arenor för att
nå ut till fler människor, till exempel på äldreboenden och att
inkludera nyanlända i kulturaktiviteter.
Smålandsoperans verksamhet ska komma länets invånare till del,
resurstillskott med 0,5 mkr
Tillsammans med AB Destination Småland ska en plan för hur
kollektivtrafiken kan stötta länets tio största besöksmål tas fram.
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Perspektiv

EKONOMI
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg 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 arbeta med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att använda offentliga
medel aktsamt och produktivt. Det innebär bl.a. att i det fall man inte klarar uppdraget inom
den ekonomiska ram som givets av Regionfullmäktige skall man i god tid lyfta fråga till nästa
nivå i styrkedjan. Det är Regionstyrelsen som ytterst har att hantera ett överskridande. Varje
nivå i styrkedjan ansvarar för att hålla givna budgetramar. Principiellt gäller att det inte är
möjligt att disponera medel som man inte har. Principer för hur över- och underskott ska
hanteras ska utarbetas.
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 enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Regionstyrelsen ska utreda för- och nackdelar med att inrätta ett fastighetsbolag.
Regionstyrelsen ska lämna förslag på verksamheter som kan organiseras i intraprenadform.
Syftet är att pröva nya former för att utveckla verksamheter som ger medarbetarna större frihet
och större påverkan i sättet att utföra uppdraget.
Denna frihet är starkt förknippad med ansvar för måluppfyllelse och budgetdisciplin. I
Regionstyrelsens uppdrag ligger att presentera ett förslag till policy för intraprenader i Region
Kronoberg.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 60 miljoner kronor,
motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden,
både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella
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planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

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

1,6 % (90 mnkr)

1,2 % (72 mnkr)

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

55,8 %

53,0 %

53,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Ja, samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

104,5 %

43 %

50 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning (över en femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg
Utarbeta en modell för hur över- och underskott ska hanteras
Utreda för- och nackdelar med att inrätta ett fastighetsbolag
Utarbeta en policy för intraprenader i Region Kronoberg

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ta fram en ekonomistyrningsmodell för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2018 baseras på skatteunderlagsprognos från SKL och Skandias
prognos från april 2017. Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2018 och plan 2019-2020
framgår av tabellen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i april 2017.
Budget 2018 innebär att finansieringen stärkts med 210 mnkr jämfört med budget 2017 och
förväntas uppgå till 5 935 mnkr för 2018.
Finansiering, mnkr
Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skatter
Preliminärskatt

4 349

4 543

4 555

4 695

4 867

5 049

-13

-28

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

861

930

911

962

998

1 036

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-182

-175

-199

-202

-209

44

45

45

45

46

46

Regleringsavgift

-91

-77

-93

-94

-100

-111

Bidrag läkemedel inom
förmånen

460

499

445

510

530

540

59

44

60

44

31

19

5 504

5 773

5 747

5 963

6 169

6 370

21

34

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-14

-35

-34

-53

-72

-89

varav finansiell del
pensioner

-10

-34

-33

-49

-68

-85

5 511

5 772

5 725

5 935

6 122

6 301

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Finansiering 2018-2020, jämfört med utfall 2016 och prognos 2017

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2018
Skattesatsen lämnas oförändrad med 11,60 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning
utgår utifrån regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april
2017.
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Kommunalekonomisk utjämning
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2017. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2017.
Totalt för 2018 erhålls preliminärt 714 mnkr för utjämningen det är 26 mnkr högre än budget
för 2017. Utjämningen för 2018 påverkas av Region Kronobergs förändringar i skatteunderlag,
kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition.
Generella statsbidrag
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen uppgår enligt överenskommelse för 2017 till 499 mnkr..
Statsbidrag för läkemedelsförmånen budgeteras efter antagande och bedömning av SKL till
510 mnkr för 2018.
De tio miljarder till välfärden som är beslutade kommer dels att fördelas via det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kr/invånare, dels med en fördelningsnyckel
där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare
erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas
med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen
20 procent. Under åren fram till 2021 sker en successiv ändring så att mer och mer av bidraget
går via den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag och från år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2020 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För
2018 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 49 mnkr. Finansiella intäkter för
placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 20
mnkr för 2018 och 2019 samt med 15 mnkr för 2020.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2018-2020
Region Kronobergs budget för år 2018 ger ett resultat på 72 mnkr kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2016
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-5 215

-5 466

-5 632

-5 791

-5 953

-206

-197

-231

-247

-283

-5 421

-5 335

-5 863

-6 038

-6 236

Skatteintäkter

4 336

4 555

4 695

4 867

5 049

Generella statsbidrag och
utjämning

1 168

1 192

1 268

1 303

1 321

18

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-11

-34

-53

-72

-89

Varav finansiell del pensioner

-10

-33

-49

-68

-85

5 511

5 725

5 935

6 122

6 301

90

62

72

85

66

1,6 %

1,3 %

1,2 %

1,4 %

1,0 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2018-2020 jämfört med 2016 och 2017

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras till 5 863 mnkr för 2018,
vilket innebär en budgeterad ökning med 3,5 procent jämfört med budget 2017, (2019 : 3,0
procent, 2020: 3,3 procent). Det budgeterade resultatmålet är 72 mnkr för 2018, vilket
motsvarar 1,2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2016 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

34,3

Kostnad för hyrpersonal

1,6

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,5

Kostnad för läkemedel

6,5

Skatteintäkter

43,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2018-2020.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2018

Budget
2017*

Plan
2019

Plan
2020

3 845

3 874

3 883

3 878

319

318

324

338

Regional utvecklingsnämnd

56

56

56

56

Kulturnämnd

56

58

58

58

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

10

10

10

10

1 019

1 062

1 053

1 053

358

485

653

842

5 663

5 863

6 038

6 236

6,1%

3,5%

3,0%

3,3%

Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram 2017 per nämnd avstämt 2017-03-31
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Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
En specificering av förändringar jämfört med 2017 för respektive nämnd redovisas i Bilaga 1.
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

20,8

20,8

20,8

8,5

17,2

12,2

29,3

38,0

33,0

Resurstillskott

SUMMA

Trafiknämnd
0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

-1,2

4,8

18,8

SUMMA

-0,8

5,2

19,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

0,0

0,0

0,0

SUMMA

0,3

0,3

0,3

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

2,0

2,0

2,0

SUMMA

2,0

2,0

2,0

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

-0,1

0,1

0,1

SUMMA

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott

42,7

33,7

33,7

SUMMA

42,7

33,7

33,7

2,4

2,4

2,4

Resurstillskott

71,5

89,5

163,8

Löneavtal 2018-2020*

53,1

140,6

231,1

-

62,7

87,0

SUMMA

127,0

295,3

484,4

SUMMA Förändringar jämfört med 2017

200,4

374,6

572,6

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2018-2020)

Uppräkning ram (2019-2020)

*Löneavtal (2018-2020) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,7 procent för år 2018 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2017).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2017

3 865

Uppräkning, LPIK inkl läkemedel (2,7 %)

104

Ej kompensation befolkningsökning

-54

Löneförstärkning allmänläkare (infört 2017)

51

Vårdersättning, 2018

3 966

Inklusive 2 % momsersättning

4 045

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,3 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2018 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2017
Behandlingsområde 3-19 år

Uppräkning

á pris 2018

1 357

45

1 402

Områdesansvar 0-2 år

274

9

283

Områdesansvar 3-19 år

171

6

177
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Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår
beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram för investeringar år 2018 uppgår till totalt 697 mnkr. De kommande åren står
Region Kronoberg inför stora investeringar. Investeringsnivån för planperioden påverkar
avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad.
Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i
genomsnitt på 43 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering, det vill säga en
finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför
avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. Regionfullmäktige
beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår beslutar
regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram 2018-2020
Budget
2018
Budgeterat resultat

Plan
2019

Plan
2020

72

85

66

Avskrivningar

231

247

283

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

303

332

349

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

542

735

525

Investering i medicinteknik (MT),
återanskaffning

80

80

80

Investering i informationsteknik
(IT)

33

33

33

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

20

20

20

Bredbandsutbyggnad

10

10

30

Övriga inventarier

12

12

12

697

890

700

43 %

37 %

50 %

Summa
Självfinansieringsgrad
Genomsnitt 2018-2020

44 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Fastighetsinvesteringar
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett
(CLV), Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett(LL). Region Kronoberg ska förbättra
tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en
högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Nedan följer en kortfattad redovisning
av de projekt inom fastighetsinvesteringar som planeras under perioden 2018-20 inom
projekten för beslut i regionstyrelsen ingår även utrustningskostnader.
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Beslutade projekt i styrelsen/fullmäktige
-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas
hösten 2017 och pågår till slutet av 2019.
Habiliteringens nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas i
slutet av 2017 och pågår till årsskiftet 2018/19.
Investeringsbeslut för ombyggnad av vårdavdelningar på LL är fattat i regionstyrelsen
december 2016. Ombyggnaden påbörjas i början av 2018 och pågår till slutet av 2021.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Utredning för en samordnad hjälpmedelscentral mellan regionen och Växjö Kommun
samt eventuellt övriga kommuner pågår. I källarplanet planeras även för en tilläggsyta
till det medicinska arkivet. Beslut från respektive kommun tas under våren 2017.
Därefter fortsätter arbetet med underlag för investeringsbeslut för en etablering i gamla
dosapotekets lokaler (E56) på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för restaurang och konferens på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för rättspsykiatriska regionkliniken på Sigfridsområdet.
Planering för att genomföra familjecentral under 2017 pågår, därefter planeras för en
omdisponering av vårdcentralen Teleborg inför den förväntade befolkningsökningen
inom området.
Alternativa planeringsunderlag skall tas fram för LL enligt styrelsebeslut avseende
akutkliniken/ambulans och operationsverksamhet samt röntgenverksamheten.
Nya lokaler för specialisttandvårdens flytt från hus Q2 på CLV.
Förändrade lokaler för dialys, sterilcentral, IVA, ortopedmottagning på CLV.
I CLV:s planering ingår förslag om nybyggnad av hus L, som planeras för bland annat
neonatalavdelning, förlossning, vårdavdelningar, patologi, samlad barnverksamhet och
röntgen/fys-lab.

Investering fastigheter och återanskaffning
Avser utbyte av fastighetstekniska installationer/komponenter samt verksamhetsförändringar
inom fastighetschefens delegation. Följande större insatser planeras under perioden:
-

Ställverksbyte på CLV enligt tidigare regionstyrelsebeslut.
Byte av ventilationsaggregat.
Byte av kökskyla på CLV.
Fönsterbyte på LL-området.
Nytt lås- och passagesystem.
Ombyggnad av VC Kungshögen på LL, avser framförallt en teknisk upprustning av
lokalerna.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning vid Grimslövs
folkhögskola,10 mkr under 2018.
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Investering medicinteknik och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet för budget 2018-2020 har en
återinvesteringsplan tagits fram för den medicintekniska utrustningen.
IT-investeringar
Ramen avser det planerade utbytet under 2018-2020. Den årliga uppräkningen av
driftkostnader täcker behovet med tillskott för utökningar.
Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 20
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar
själva sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval
Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 800-900 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 50 mnkr
för perioden 2018-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Övriga inventarier och konstnärlig utsmyckning
Här ryms investeringar i konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda investeringar under året.
Enligt plan är det 12 mnkr/år.
Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2018. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2018 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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Finansieringsbudget
Finansbudget, mnkr
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat

90

0

72

85

66

Avskrivningar

206

213

231

247

283

Avsättningar

102

129

183

206

256

Rörelsekapitalförändring

-36

0

-300

0

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

362

343

187

538

605

Investeringsverksamhet

-283

-432

-697

-890

-700

Förändring långfristiga
fordringar och skulder

-60

0

0

0

0

Förändring likvida medel

19

-89

-510

-352

-95

115

-89

-210

-352

-95

Egenfinansiering av
investeringar

Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2018. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2018 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1 Förändring av ramar per nämnd jfr med 2017
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

20,8

20,8

20,8

-12,8

1,9

1,9

Familjehälsan

2,0

2,0

2,0

Cancerplan

1,0

0,0

0,0

Reducerad administration

-5,0

-10,0

-15,0

Uppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

SUMMA volymförändringar

29,3

38,0

33,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

Trafiknämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,4

0,4

0,4

3,6

9,3

9,3

-

-

11,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik

-2,5

-2,5

-2,5

TFP ("Pågatåg Markaryd - Halmstad) (justering
tidigare beslut)

-2,8

-2,5

-2,5

-

-

3,0

0,5

0,5

0,5

-0,8

5,2

19,2

Resurstillskott/effektiviseringar
Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:
Indexuppräkning, entreprenadavtal

Trafikförändring TFP övriga trafikslag

Uppräkning av ram
SUMMA volymförändringar
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Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,3

0,3

0,3

Uppräkning av ram

0,0

0,0

0,0

SUMMA volymförändringar

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,0

0,0

0,0

Smålandsoperan

0,5

0,5

0,5

Uppräkning av ram

1,5

1,5

1,5

SUMMA volymförändringar

2,0

2,0

2,0

Resurstillskott/effektiviseringar

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,4

Uppräkning av ram

-0,3

-0,3

-0,3

SUMMA volymförändringar

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott/effektiviseringar
Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
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Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Uppräkning

2018

2019

2020

26,0

26,0

26,0

8,2

18,1

18,1

Kompensation befolkningsökning

-1,5

-10,4

-10,4

Löneförstärkning allmänläkare (infört 2017)

10,0

10,0

10,0

-

-10,0

-10,0

42,7

33,7

33,7

Resurstillskott/effektiviseringar
Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:

Minskade hyrläkare i primärvården

SUMMA volymförändringar

Regionstyrelsen
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

2,4

2,4

2,4

57,7

100,7

100,7

Pensionskostnader - pensionsprognos

-5,0

-27,0

3,0

Avskrivningar

22,0

12,0

46,0

Finansieringsbehov när sjukskrivningsmiljarden
upphör

-11,0

-11,0

0,0

Räntekostnad - ökat lånebehov

-10,0

-10,0

-5,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-0,7

Effektiviseringskrav

0,0

0,0

-5,0

Provisoriska lokallösningar

2,0

2,0

2,0

Vidgat uppdrag primärvården

5,0

12,0

12,0

Uppräkning av ram

6,8

6,8

6,8

53,1

140,6

231,1

-

62,7

87,0

127,0

295,3

484,4

Resurstillskott/effektiviseringar
Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:

Cambio Cosmic
Upphandlingskompetens, Generalplan

Övrigt:
Löneavtal 2018-2020 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2019-2020

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 2 Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

3,0 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Regionvårdsintäkter

2,6 %

2,6 %

2,8 %

2,5 %

Övriga driftkostnader och intäkter

1,6 %

2,2 %

2,3 %

2,3 %

Befolkningsprognos
2016

2018

2020

2025

2030

0-1 år

4 629

4744

4990

5226

5118

2-15 år

32 301

33 880

35 196

38 086

39 497

16-19 år

8 647

9076

9631

10 812

11 309

20-64 år

107 853

109 130

110 406

114 741

118 335

65-79 år

29 699

30 546

31 182

30 881

30 685

80-100+ år

11 499

11 632

11 898

14 194

16 798

194 628

199 007

203 303

213 940

221 742

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från 194 628 till 203 303.
Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så
hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 2000-2016. I genomsnitt förväntas antalet
födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn om året, vilket är 189 fler barn om året
jämfört med perioden 2013-2016.
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Bilaga 3 Mål i Gröna Kronoberg 2025
Mål i Gröna
Kronoberg 2025

Mätbar indikator

Befolkningen ska
öka

Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i
länet överstiga medianen för riket

1

Bland de högsta i
Sverige sedan 2014

Klimatpåverkan ska
minska

Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den
högsta i riket
År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs
län överstiga riksgenomsnittet

0

Ej lägsta 1990-2014

0

Under 2015

År 2025 ska den självskattade hälsan hos
flickor och pojkar, kvinnor och män i
Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet

0

Produktiviteten ska
öka

Mellan 2014-2025 ska produktiviteten i
regionen öka mer än i riket

1

Balanserad tillväxt fler arbeten

Mellan 2014-2025 ska sysselsättningstillväxten
i länet vara över medianen för riket

1

Förbättrad
matchning - fler i
arbete

År 2025 ska sysselsättningsgraden i länet
minst uppgå till 80 %

0

Pojkar och män ligger
över riksgenomsnittet
men inte flickor och
kvinnor
Högre
produktivitetsutveckling
än riket 2014-2015
Högre än
riksgenomsnittet 20142015
Under 2015 uppgick
sysselsättningsgraden i
länet till 78,7 procent

Ökad
förnyelseförmåga

År 2025 ska länet ligga över medianen sett till
antal arbetsställen med minst 1 sysselsatt per
1000 invånare
År 2025 ska andelen av befolkningen med
minst en gymnasial utbildning överstiga
riksgenomsnittet
År 2025 ska ohälsotalet i länet, både för
kvinnor och män, vara under riksgenomsnittet
80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara
källor.

0

Plats 18 2015

0

1,3 procentenheter
under 2015

0
0

Männen hade ett lägre
ohälsotal 2015
Ej uppnått

Totalt

3

3 mål av 10 är uppfyllda.

En god
socioekonomisk
utveckling
En god hälsa hos
befolkningen

Ett ökat
humankapital

På väg mot ett
plusenergilän

Total måluppfyllelse

Uppfyllt
1/0
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Kommentar

Bilaga 4 Målområden och mål i Trafikförsörjningsprogram Region
Kronoberg, 2016-2025
MÅLOMRÅDE: Attraktivitet och användbarhet
Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Hur mäter vi och följer upp?
-

Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6 miljoner resor år
2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025, delmål
12,5% 2020
Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år 2014)
Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)

Indikatorer för uppföljning
Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Målet är att resandet ska öka med 3 % per år till år 2025 räknat
som ett genomsnitt av all trafik och det motsvarar en ökning på drygt 3,6 miljoner resor jämfört med år
2014. Det motsvarar också en ökning av kollektivtrafikens marknadsandel till 13,5 %, förutsatt att
trafikarbetet i övrigt ökar i samma takt som den gjort de senaste 20 åren. Nöjd Kund Index samt
allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg mäts genom kollektivtrafikbarometern.
Allmänheten innefattar både resenärer och de som inte reser med kollektivtrafik. Måtten ger
tillsammans en god bild över hur nöjda Kronobergarna är med den kollektivtrafik som erbjuds.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Hur mäter vi och följer upp?
-

-

Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande per
år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens prioriteringar
(berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas
enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg.
( 73 % 2014)

Indikatorer för uppföljning
Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen kring
vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten på hållplatser och
bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom kollektivtrafikbarometern.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Hur mäter vi och följer upp?
-

Punktligheten i trafiken ska öka
Andel inställda turer ska minska
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Indikatorer för uppföljning
Det är många parametrar som påverkar kollektivtrafiksystemets sårbarhet. Överbelastning i tågsystemet
gör tågresandet extra känsligt för störningar. Gällande tågsystemet har Region Kronoberg dock
begränsad påverkan på systemets sårbarhet. Genom Länstrafiken Kronoberg följs punktligheten upp
och hur andelen inställda turer utvecklas.

MÅLOMRÅDE: Miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en minskad
klimatpåverkan
Hur mäter vi och följer upp?
-

Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/ kWh år 2014)
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,015 kWh/personkilometer i busstrafiken

Indikatorer för uppföljning
Samtliga valda indikatorer följs upp genom den nationella fordonsdatabasen FRIDA. Indikatorerna
som beskriver utsläpp av partiklar och kväveoxider samt indikator som beskriver energieffektivitet är
branschgemensamma och framtagna av Svensk kollektivtrafik. I samband med trafikupphandling ställs
en mängd olika krav för den trafik som ska handlas upp. En del av kraven handlar om miljö och som
upphandlare av trafik finns möjligheten att välja någon av de på förhand uppställda kravnivåer som är
framtagna av Svensk kollektivtrafik. De nivåer Region Kronoberg har valt är i linje med de baskrav som
finns på nationell nivå. Det är viktigt att påverka att Region Kronoberg inte har full rådighet över
kraven i all upphandlad trafik, då en del trafik upphandlas på uppdrag av länets kommuner. Ambitionen
är likväl att all trafik ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020.

MÅLOMRÅDE: Tillgänglighet och regional tillväxt
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
Hur mäter vi och följer upp?
-

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i mellan kommunernas centralorter och Växjö samt
övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska
Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler
Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska

Indikatorer för uppföljning
Restidskvot är ett välanvänt begrepp som beskriver förhållandet, mätt i restid, mellan två trafikslag.
Målvärden kring restidskvoter kommer att arbetas fram för olika trafikslag exv. regionbusstrafik,
tågtrafik, snabbusstrafik och stadsbusstrafik. För Växjö Stadstrafik kan det vara lämpligt med mål för
restidskvot från linjernas ändhållplatser alt. stora hållplatser till Växjö Resecentrum.
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Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till våra grannregioners huvudorter är en
prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till framförallt
Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. På sikt bör även restiderna med
kollektivtrafiken minska. I många relationer handlar det om en utvecklad tågtrafik, vilket RKM
Kronoberg själva inte har full rådighet över.

MÅLOMRÅDE: Ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
Hur mäter vi och följer upp?
-

Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,64 resor/utbudskilometer år 2014)
Nettokostnad per resa
Nettokostnad per invånare
Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %

Indikatorer för uppföljning
De ovan valda indikatorerna beskriver tillsammans hur kollektivtrafiken i Kronoberg utvecklas ur ett
ekonomiskt perspektiv. Antal resor per utbudskilometer säger något om hur väl den trafik som erbjuds
också används. Självfinansieringsgraden beräknas som ett genomsnitt av alla trafikslag. Samtliga valda
indikatorer används i nationella jämförelser och jämförelser kan därför göras även med andra län.
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Bilaga 5 Fördjupad omvärldsanalys
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Tillväxten under 2016 innebar att länet har haft en positiv befolkningsutveckling femton
år i rad. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
Befolkningstillväxten i länet var, likt under 2015, fördelad på länets samtliga kommuner. I
faktiska tal var ökningen som högst i Växjö kommun där den uppgick till 1 392 personer.
Relativt sett var den som högst i Älmhults kommun där ökningen uppgick till 2,8 procent.
Mellan 2000-2016 har sex av åtta kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Endast i
Tingsryds- och Uppvidinge kommun har invånarantalet minskat under denna tid. Växjö
kommun har stått för 81 procent av länets totala befolkningstillväxt under denna tid.
Invandringen står för stora delar av befolkningstillväxten
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer. Nettot översteg 2015 års med nästan 700
personer.
Antalet födslar uppgick till 2 331 stycken, vilket var nästan 200 fler än föregående år. Samtidigt
dog 1 780 personer under året. Sammantaget resulterade detta i ett positivt födelsenetto på 551
personer, vilket är det högsta nettot under 2000-talet.
Det inrikes flyttnettot var, likt under hela 2000-talet, fortsatt negativt. Med andra ord flyttade
det fler från länet till andra län än vad som flyttade in till länet från andra län. Totalt flyttade
5 860 personer in till länet samtidigt som 6 576 personer flyttade till andra län, vilket innebar
att det inrikes flyttnettot var – 716 personer. Trots att det inrikes flyttnettot var negativt
innebar nivån under 2016 att det förbättrades för tredje året i rad.
Av länets totala befolkningstillväxt mellan 2000-2016 har det positiva migrationsnettot stått för
90 procent av tillväxten och det positiva födelsenettot för 10 procent.
Fler äldre och yngre men även fler i arbetsför ålder
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Av befolkningen i länet var 107 853 i arbetsför ålder, 45 577 mellan 0-19 år och
41 198 över 65 år.
Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5. Anledningen till att
kvoten ökat är att antalet yngre och äldre ökat mer än antalet i arbetsför ålder. Under perioden
har antalet yngre ökat med 2 762 personer och antalet äldre med 8 227 samtidigt som antalet i
arbetsför ålder ökat med 7 000 personer. Utan invandringen hade antalet i arbetsför ålder
boendes i länet istället minskat under perioden.
49
Page 160 of 630

Det är främst den yngre delen av äldregruppen som ökat mellan 2000-2016. Om vi ser till
antalet invånare över 80 år är uppgår ökningen till 1 542 personer. Detta beror främst på att
40-taliserna som är en stor grupp ännu inte kommit upp i vårdintensiv ålder men däremot
passerat pensionsålder under denna tidsperiod.
Befolkningsprognos fram till 2020
Den senaste befolkningsprognosen för Kronobergs län (se Bilaga 2) togs fram under april 2017
och är baserad på SCB:s senaste riksprognos. Den senare uppdateras i april varje år och i
samband med detta uppdaterar Region Kronoberg den regionala prognosen. I årets
befolkningsprognos sker en viss nedskrivning av den förväntade befolkningstillväxten jämfört
med föregående års prognos. Den största anledningen till nedskrivningen är att SCB sänkt
nivån på den prognosticerade invandringen, jämfört med 2016 års prognos, till riket de
närmaste åren. Att notera är att befolkningsprognoser för närvarande innehåller stora
osäkerheter. Det framtida utfallet påverkas i hög grad av hur många som kommer att invandra
till Sverige och länet. Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir prognosen.
Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta.
Mellan 2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från
194 628 till 203 303. Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer
per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 20002016. I genomsnitt förväntas antalet födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn
om året, vilket är 189 fler barn om året jämfört med perioden 2013-2016.
Prognosen visar att försörjningskvoten förväntas att öka från 80,5 till 84,1 mellan 2016-2020.
Att kvoten förväntas att öka beror på att antalet i ej arbetsför ålder förväntas att öka mer än
antalet i arbetsför ålder. Antalet yngre prognosticeras att öka med drygt 4 200 personer och
antalet äldre med 1 900 personer samtidigt som antalet i arbetsför ålder förväntas att öka med
endast 2 550 personer. Att antalet yngre förväntas att öka beror dels på att kullarna från det
tidiga nittiotalets babyboom inträder i barnafödande ålder, dels på att antalet i barnafödande
ålder ökar genom invandring samt genom att yngre personer invandrar till länet. Antalet äldre i
vårdintensiv ålder, det vill säga minst 80 år, förväntas att öka i en högre takt först några år in på
20-talet.
Bostadsbestånd och bostadsbyggande
Under 2015 uppgick det totala bostadsbeståndet i länet till 92 531 lägenheter som fördelades
på småhus, flerbostadshus, övriga hus samt specialbostäder. I genomsnitt gick det 2,07
personer per lägenhet. Samma år färdigställdes 587 lägenheter, vilket var den högsta nivån
sedan 2008. Byggtakten av bostäder har ökat under tidsperioden 2013-2015 jämfört med
perioden 2010-2012. Under 2010-2012 byggdes i genomsnitt 336 bostäder per år och under
2013-2015 557 bostäder per år.
Om vi antar att det nuvarande bostadsbeståndet är utnyttjat till max behöver antalet bostäder i
länet öka i takt med den framtida befolkningstillväxten. En befolkningsökning på 1 000
personer skulle, givet dagens boendetäthet på 2,07, kräva 483 lägenheter. Givet att en relativt
stor del av befolkningstillväxten förväntas att komma från yngre kan det vara rimligt att
förvänta att boendetätheten kommer att vara högre än dagens 2,07. Detta skulle innebära att
nybyggnadsbehovet per ny invånare skulle minska något.
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Genomsnittspriset för ett småhus i Kronobergs län uppgick under 2015 till drygt 1,5 mkr,
vilket var 1 mkr under riksgenomsnittet. Mellan 2010-2015 ökade huspriserna i länet med 20
procent och i riket med 27 procent. Inom länet återfinns en mycket differentierad prisbild sett
till huspriser. I Uppvidinge kommun, som har länets billigaste hus, kostade ett hus 0,6 mkr och
i Växjö kommun, med länets högsta priser, uppgick snittsvärdet till nästan 2,6 mkr.
Arbetsmarknad och näringsliv
Efter en svag återhämtning sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten i länet tagit fart.
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007. Totalt arbetade 88 285 personer i länet vilket
innebar att länet var tillbaka på de nivåer som rådde innan finanskrisen. I relation till riket, där
antalet sysselsatta mellan 2007-2015 ökat med drygt femprocent, är detta dock en svag
sysselsättningstillväxt.
Stora delar av jobbtillväxten under 2015 skedde inom handel och företagstjänster samtidigt
som antalet verksamma inom industrin fortsatte att minska. Även antalet sysselsatta inom
vård- och omsorgssektorn ökade. Mellan 2008-2015 har antalet sysselsatta inom denna sektor
ökat med nästan 1 500 personer.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige. Antalet inpendlare
ökade med drygt 600 personer samtidigt som antalet utpendlare låg kvar på samma nivå som
året innan.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Ökningen på 0,2
procentenheter var den tredje lägsta jämfört med övriga län i riket. Mellan 2007-2015 har länet
haft en svag utveckling av sysselsättningsgraden. Detta beror på att antalet i arbetsför ålder
boendes i länet ökat mer än antalet sysselsatta under denna tid och att det råder stora skillnader
mellan inrikes och utrikes födda. Under året uppgick sysselsättningsgraden för inrikes födda till
85 procent och för utrikes födda till 56 procent.
Det startade 1 041 företag i Kronobergs län under 2015, vilket var nästan 100 färre jämfört
med föregående år. Tillsammans med befolkningsökningen innebar detta att länets
etableringsfrekvens sjönk från 10 till 9,1. Detta var den trettonde högsta nivån i riket. Med
etableringsfrekvens avses antalet nystartade företag per 1000 invånare mellan 16-64 år. I riket
uppgick nivån under samma år till 11,6.
Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets
antaganden för riket, visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden
2016-2018. Basscenariot föreskriver en genomsnittlig jobbtillväxt på 620 jobb per år under
denna period, vilket är en tillväxttakt under rikets. Scenariot är baserat på länets jobbtillväxt i
relation till rikets under perioden 2009-2015. Det andra alternativet utgår från att länet når
samma tillväxttakt som riket givet Konjunkturinstitutets prognos. Detta scenario skulle
innebära en genomsnittlig jobbtillväxt på 1 100 jobb per år under tidsperioden 2016-2018.
Även om antalet sysselsatta i länet förväntas att öka de närmaste åren är det osäkert om
tillväxten räcker för att sysselsättningsgraden i länet ska öka till 80 procent som är det regionala
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målet. För givet den nuvarande befolkningsprognosen är förväntan att antalet i arbetsför ålder
under denna period kommer att öka relativt kraftigt. För att nå målet behöver jobbtillväxten
vara i balans med befolkningstillväxten. Huruvida denna balans kommer att uppnås är för
närvarande svårbedömt givet de osäkerheter som finns i nuvarande befolkningsprognos.

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget7
Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

7

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL
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Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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KRONOBERG – ETT GOTT LIV I ETT
LIVSKRAFTIGT LÄN
För inte så länge sedan hade Sverige världens kanske bästa sjukvård. Oavsett om det gällde
operationer på de stora sjukhusen, vård på den lokala vårdcentralen, hos skolsyster eller på våra
äldreboenden. Vi kunde lita på att få den vård vi hade behov av, när vi hade behov av den. Vi
kunde också lita på att vården fanns tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek.
Nu har vi nått en punkt där sjukvården går på knäna. Vi kan inte längre låtsas som om att det
bara är en tillfällig kris, läget kommer inte att bli bättre.
Det kommer att ta tid att återskapa den trygga vård och omsorg vi en gång hade. Det kommer
också krävas hårt arbete – det måste vi förstå. Det kommer att krävas tuffa beslut och andra
prioriteringar än vad som gjorts hittills, men vi kommer att klara det.
Där politikerna svikit, har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. De har arbetat
långa nattskift, avbrutit sina semestrar, hoppat över raster och pressats till det yttersta. Hade
det inte varit för dem, hade vi haft en vård som havererat långt tidigare. En stor eloge till dessa
hjältar!
Vi måste börja med personalen. De måste få stöd, uppbackning och förutsättningar att kunna
utföra sitt arbete. De måste få möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Framför allt måste vi visa
att vi uppskattar deras arbete genom att de får den lön de förtjänar.
Vi måste göra detta tillsammans. Det handlar om att du och jag och alla andra, är ett vi.

Sverigedemokraterna i Kronoberg
Regiongruppen
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Sverigedemokraterna i Kronoberg föreslår:
-

att Region Kronoberg utökar möjligheten till förebyggande kontroller i samband med
ordinarie läkarbesök.

-

att ”Äldrehälsa Kronoberg” permanentas.

-

att Region Kronoberg ska intensifiera arbetet med e-hälsa.

-

att vi utvärderar mobila sjukvårdsteam och vidareutvecklar dessa till mobila
vårdcentraler.

-

att vi verkar för att öka Smaland Airports roll i den regionala marknaden.

-

att Region Kronoberg ska återsöka medel från Migrationsverket för att få full
ersättning relaterat till kostnader för asylsökandes hälso-, sjuk- och tandvård.

-

att Svenskt livsmedel främjas som beskrivet i text.

-

att Region Kronoberg utreder möjligheten att införa hospice i regionen och beräknar
nettokostnaden för detta.

-

att Region Kronoberg minimerar resandet av miljöskäl.

-

att Region Kronoberg verkar ytterligare för att personalen ska ha möjlighet till
karriärstegar.

-

att Region Kronoberg öppnar upp för andra möjligheter att bedriva psykiatrin (till
exempel intraprenad)

-

att Region Kronoberg tillsätter fler psykologer och psykiatriker för att öka
tillgängligheten och minimera köerna inom psykiatrin.

-

att Region Kronoberg lyfter lönenivån för vårdpersonal med speciellt öronmärkta
medel.

-

att Region Kronoberg tillför patientnämnden medel för att tillsätta ytterligare personal.

-

att Region Kronoberg verkar för att erbjuda personalen heltid och undvika oönskade
delade turer.

-

att Region Kronoberg utreder möjligheten att erbjuda ”arbete på recept”.

-

att Region Kronoberg kräver av regeringen att bidraget till tandvård för personer över
65 år fördubblas, från 300 kr till 600 kr.
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REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet,
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.
Budget 2018-2020 med tillhörande verksamhetsplaner:
-

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart Region Kronoberg ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål
översätter Region Kronobergs mål i konkreta handlingsplaner
styr så att Region Kronoberg använder resurserna rätt
styr så att Region Kronoberg följer beslutade strategier.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och värdegrunden är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt Region Kronoberg gör – hur regionen är mot
varandra och i mötet med kronobergarna, i beslut som fattas, vid prioritering av resurser, vid
utveckling och förändring av verksamheten, sätter mål, formar strategier och planerar
aktiviteter. Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter Region Kronobergs
vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande
långsiktiga mål, ett i varje perspektiv:
-

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Hållbar ekonomi i balans

De fyra långsiktiga målen har i budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden.
Inriktningsmålen har styrtal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region
Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Utifrån inriktningsmålen formuleras också konkreta
uppdrag åt nämnderna, som därmed blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner
under aktuell budgetperiod. I verksamhetsplanerna omsätts regionfullmäktiges och
nämndernas inriktningsmål till konkreta aktiviteter och handlingsplaner.
Aktiviteter och handlingsplaner följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos
bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Avrapportering av aktiviteter och
handlingsplaner sker tre gånger per år, i delårsredovisningar i mars och augusti samt i
årsredovisning.
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VÅR OMVÄRLD
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer.
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5.
Arbetsmarknad och näringsliv
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets antaganden för riket,
visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden 2016-2018.
Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget1
Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

1

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
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Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Framtidens Hälso- och sjukvård 2027
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska ta fram en
utvecklingsstrategi som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Ett färdigt förslag till strategi ska vara klart till sommaren 2017. Efter att strategin har fastställts
fortsätter arbetet med att förtydliga och implementera strategin.

Gröna Kronoberg 2025 – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål (se Bilaga 3) var länet ska vara 2025. Gröna Kronoberg
2025 består av två målområden som är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden:
-

Regionen växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Regionen växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Genomförandet sker genom ett antal understrategier och handlingsprogram, såsom exempelvis
Innovationsstrategin, Kompetensförsörjningsstrategin, Trafikförsörjningsprogram,
Folkhälsopolicy och Kulturplan.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg, 2016-2025
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också
viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.
TFP:s målbild sträcker sig till 2025; Hållbar kollektivtrafik för alla. Målbilden är uppdelad i fyra
målområden, Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för hållbar
regional tillväxt och Ekonomi, (se Bilaga 4).
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Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten, innebär bland annat att:
-

Vi bryr oss om kronobergarna, och vill deras bästa. För oss är alla människor lika
mycket värda.

-

Vi ser hela människan, och vi ser att det var och en av oss gör, ingår i ett sammanhang
och påverkar andra. Varje del bidrar till helhetsupplevelsen för den person som möter
oss.

-

Hos oss finns en vilja att göra saker bättre, utvecklas och göra det bästa för
kronobergarna.

-

Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
I policyn står bland annat att:
-

Vi utgår från rätten till respekt och förbud mot diskriminering. Vi bemöter alla på ett
respektfullt sätt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet,
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Här ska även finnas med politisk
åskådning.

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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Perspektiv

INVÅNARE
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom
perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Alla människor har rätt att respekteras för vem de är och inte diskrimineras på någon grund.
Både kollektivtrafiken och flygplatsen är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. För fortsatt täta och goda flygförbindelser mellan Kronobergs län och Stockholm är
Bromma flygplats oerhört viktig.

Eget ansvar och förebyggande hälsoarbete
Svenskarna är ett av världens friskaste folk. Vårt främsta hälsomål är att vi i Sverige ska behålla
denna topposition. Förutsättningen för god livskvalité är en god hälsa. Skillnaden mellan
folkhälsa och hälsa kan beskrivas som så att folkhälsa är ett mål för samhället medan hälsa är
en resurs för individen. Med folkhälsa avser vi befolkningens övergripande hälsotillstånd där
hälsan ska vara så bra som möjligt.
Vad som är viktigt att slå fast är att den övergripande delen av ansvaret för en individuellt god
och förbättrad allmänhälsa ligger hos den enskilda individen. Rollen som Region Kronoberg
skall spela är som en hjälpande hand. Vi som individer ansvarar själva för vad vi äter och
dricker samt för vilka fysiska aktiviteter vi bedriver. Regionen måste vara tydlig med att det
förebyggande hälsoarbetet ges högsta prioritet.
Initialt kan man på vårdcentraler införliva hälsocentraler. På så vis tar regionen ledartröjan i det
förebyggande arbetet genom att säga: Hit är du välkommen! Detta redan innan eventuella
ohälsoproblem eller symptom på sjukdom har uppstått.
Det viktigaste för att förhindra och förebygga sjukdomar i tid är screening, mammografi,
gynekologiska cellprovskontroller, PSA-prov, HPV-test och hälsosamtal samt kampanjer mot
olika sjukdomar tillsammans med intresseorganisationer för respektive inriktning.
Hälsocentralen kommer i förhållande till vårdcentralen spela en allt viktigare roll i
kronobergarnas vardag. Med ett mera preventivt arbetssätt kan vården fånga upp
sjukdomssymptom och andra ohälsoproblem på ett tidigare stadium och därmed bidra till ett
bättre allmänhälsotillstånd hos kronobergarna. En friskare befolkning innebär en betydande
samhällsvinst.
Hälsocentralen skall även den kunna bli en del av den mobila vårdcentralen och e-läkaren. Vi
är övertygade om att den ambulerande hälso- och sjukvården kommer att spela en viktig roll i
framtiden.

Friskare befolkning
Utifrån möjligheterna med E-journal, ska vi erbjuda våra medborgare extra service. Vid bokade
besök ska det finnas möjlighet för patienten att samtidigt boka in ett extra test, t.ex. PSA-prov i
samband med sitt sjukhusbesök. Initialt bör det finnas 3-5 olika tester som specificeras utifrån
kön och ålder.
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Undersökningen/provtagningen utförs därefter i samband med ordinarie besök. Efter utförd
undersökning nollställs bokningsmöjligheten och efter ett visst antal år blir det aktuellt igen.
Det blir ett naturligt förfarande att undersöka sig. Detta ger en ömsesidig vinst för såväl
regionen som medborgarna. Vi kommer att upptäcka illavarslande tillstånd i tid och vi har gjort
det med minimal extra läkartid.

Barn och ungdomar
Många unga lider idag av psykisk ohälsa såsom depression och stress. När inte skolans
prioriteringar för elevhälsan räcker till för att stötta eleven måste Region Kronoberg finnas där
och hjälpa våra ungdomar till en mer positiv tillvaro.
Barns rättigheter är något vi vill värna om, liksom att FN:s barnkonvention även
fortsättningsvis skall tas i beaktande vid alla beslut. Genom ett barnperspektiv sätts barnens
bästa i fokus. Målet är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och
trygghet samt delaktighet och inflytande. Region Kronoberg ska bemöta och behandla alla barn
i enlighet med svenska värderingar och med hänvisning till regionens värdegrundsdokument.
Samarbetet mellan skolhälsovården och regionen när det gäller skolungdomars hälsa ska öka.
Den allt mer överviktiga befolkningen kommer att innebära stora belastningar på sjukvården i
framtiden om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt. Här har skolhälsovården
ett stort ansvar att samverka med länets dietister och kuratorer. Viktigt är också kampen mot
ätstörningar bland ungdomar. Det är därför angeläget att regionen uppmuntrar skolor att
servera näringsriktig och hälsosam kost. Även informationskampanjer är viktiga och av stort
värde för skolan.
En ökad samverkan mellan samhällets olika aktörer och ideella organisationer får långtgående
positiva följder för föräldrar, barn och samhället i stort. En bra grund från barnsben är den
absolut bästa hälsofrämjande åtgärden för framtiden.

Äldre
De äldres hälsa och välbefinnande är av stor betydelse för vilka framtida krav som kommer att
ställas på sjukvården. Därför är det viktigt att personal som möter äldre har kunskap om vad
som främjar hälsa, till exempel betydelsen av kost och fysisk aktivitet. Den mat som serveras
inom Region Kronoberg ska vara näringsriktig, nylagad samt välsmakande.
Sverigedemokraterna ser det som högst angeläget att öka antalet vårdplatser och att gällande
vårdgaranti kompletteras med rätten att vid behov garanteras en vårdplats på rätt klinik,
bemannad med rätt kompetens. Vi vill verka för förbättrade villkor för landsbygdsläkare samt
ett ökat stöd till glesbygdsapotek.
En av få stora studier som gjorts i Sverige på detta område påvisar att äldre människor som fått
läkemedelsgenomgång av apotekare inom akutsjukvården gör betydligt färre återbesök.
Undersökningen visade vidare att sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel minskade med
hela 80 procent. En långsiktig strategi är att utveckla denna kunskap inom sjukvården i
Kronoberg och utnyttja kompetenssamverkan för att komma åt problem med
övermedicinering. Detta måste ses som ett prioriterat område, inte minst för att studier visar
att en del fall av demens har sin grund i just övermedicinering. Geriatriken behöver över lag
tilldelas mer resurser på grund av en åldrande befolkning.
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Funktionsnedsättning
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor med
funktionsnedsättning får det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. När
människor hindras från att göra egna val och leva självständiga liv kan ohälsa skapas. En stor
del av denna ohälsa uppstår på grund av hinder i omgivningen som begränsar aktiviteter och
delaktighet.
För att de med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs det att
lokaler, byggnader, utemiljö, information och de olika verksamheterna är tillgängliga oavsett
funktionsförmåga.
Många människor i Kronoberg behöver under delar eller hela sitt liv använda sig av olika
tekniska hjälpmedel för att kunna ha ett aktivt liv på samma villkor som andra. Det kan handla
om allt ifrån rullstolar till hörapparater. Att ge den enskilde mer inflytande över valet av
hjälpmedel är positivt eftersom det skapar bättre förutsättningar att möta varje persons behov.
Här ska Region Kronoberg vara behjälplig, inte minst därför att en del kommuner lagt över det
ekonomiska ansvaret på brukaren som får stå för hela eller delar av kostnaden själva.
Det finns ett behov av att öka valfriheten och underlätta vardagen för alla som behöver
hjälpmedel genom att införa fritt val som ett komplement till den vanliga förskrivningen av
hjälpmedel. Brukarorganisationerna har en viktig roll i att bevaka och föra fram de intressen
och krav som personer med funktionsnedsättning har. Vi anser att dessa organisationer är en
stor och viktig resurs och samarbetspartner för regionen i arbete med att förbättra vården och
levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Regionen skulle till exempel kunna
ha ett större samarbete med Funkibator för att kunna dra nytta av deras kompetenser och
framåtanda.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska få tillräcklig hjälp, information och
samordning med den omfattande arbetsbörda som kan föreligga. En väl fungerande
habilitering är av väsentlig betydelse för barn och ungdomar så att de kan utvecklas till
självständiga individer.

Missbruksproblematiken inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel)
Det förebyggande arbetet inom ANDTS måste ha fortsatt hög prioritet. Spelberoende är ett
nytt område där det sannolikt finns ett stort mörkertal. Spelberoendet har olika dimensioner.
Det kan vara spel via traditionellt datorspelande, casinospel online, traditionella casinon eller
diverse kortspelsklubbar. Listan kan göras väldigt lång.
Människor i ett missbruksbeteende kan drabbas på flera sätt, ekonomiskt, psykiskt, förstörda
familjerelationer m.m. Forskningen är överens om att det är samma substanser i hjärnan som
triggar detta beroendet/missbruket som vid andra typer av missbruk (alkohol, droger, tobak
m.m.). Det som är väldigt oroande är att detta är ett missbruk som beroende på dess
tillgänglighet kan påbörjas väldigt lågt ned i åldrarna. Vi vill därför att Region Kronoberg inom
arbetet med ANDTS skall ha ett högt fokus på spelmissbruksområdet.
Rökning är långt ifrån jämnt fördelat i befolkningen och arbetet med att få medborgarna att
sluta röka får inte stanna av. Ett intensivt arbete måste fortgå på detta område, samt omarbetas,
för att ännu bättre nå de grupper där dagligrökningen är som mest omfattande.
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FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
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.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

72 %

72 %

72 %

66 %

70 %

78 %

41 %

55 %

80 %

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. 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 kvaliteten och ett
effektivt resursutnyttjande. Viktigt för tillgängligheten är även att optimera utformningen av
fastigheter och lokaler. Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälsooch sjukvård och medarbetarna ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg
göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets
invånare.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

61 %

65 %

75 %

62 %

65 %

75 %
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Andel telefontillgänglighet, primärvård - 0
dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning

96 %

97 %

99 %

65 %

82 %

84 %

6,1 %
(9,8 miljoner resor)

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,6 miljoner resor)

31,7 % (okt 2016)

40 %

50 %

71 %

75 %

83 %

Uppdateras april 2017
(2015: 38 %)

54 %

54 %

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Andel besökare till regionala
kulturverksamheter (länets kommuner i
förhållande till Växjö kommun)

INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
Befolkningens 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.
Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god, men skillnader mellan män
och kvinnor kvarstår dock.

Mål
Invånarnas hälsa ska vara god och jämlik
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,6/7,3

13,0/7,0

10,0/6,6

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

En långsiktig strategi för resursförstärkning av
vårdvalet/primärvården ska påbörjas. I denna strategi ska även ett
utökat/förstärkt akutuppdrag utvecklas liksom att tillföra
vårdvalet/primärvården fler kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.
Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 % allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister. Ersättningsmodellen för vårdvalet ska stimulera
till fler specialistområden inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården närmare patienterna.
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Fördelning av ST-tjänster bör prioriteras till primärvården
/vårdvalet
Kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska publiceras på
1177.se.
Läkarkontinuiteten skall publiceras på 1177.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Definiera processerna för psykiatrin för att säkerställa kvaliteten i
såväl slutenvård som mottagning inom vårdvalet och den
specialiserade vuxenpsykiatrin.
Samverkan mellan Familjehälsan och länets kommuner ska
utvecklas när det gäller förebyggande arbete (psykisk ohälsa bland
unga)
Region Kronoberg ska verka för en bra samordning av
rehabilitering för barn som drabbats av funktionsnedsättning till
följd av allvarlig sjukdom.
Hög patientsäkerhet genom avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete; Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.
Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka; regelbunden
sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering.
2
Minska antibiotikaförskrivningen i enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Utveckla hjärtprocessen tillsammans med Blekinge.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i syfte att stärka patienternas
rättigheter
Ta fram en ersättningsmodell som garanterar Kronobergarna ett
fortsatt brett utbud av vårdcentraler i hela länet. Modellen ska tas
fram i samförstånd med vårdcentralerna.
Upprätta strategi för regional samordning av e-hälsoarbetet
Samordna akutsjukvård för psykiatri/somatik/primärvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utveckling av vården "nära patienten" till exempel genom mobilt
arbetssätt och fler specialistkompetenser.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska finnas tillgänglig både i Växjö
och Ljungby.
Ett utökat samarbete mellan familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i Växjö och i Alvesta
Integrera somatisk och psykiatrisk vård.

De närmaste åren ska arbetet med att tillgänglighetsanpassa
hållplatserna intensifieras.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Trafiknämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att stärka förebyggande insatser.

2

Samverkan mot antibiotikaresistens
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Perspektiv

MEDARBETARE
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela
arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla –
Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.

Kompetens
Om olyckan är framme och man behöver opereras är det ingen som frågar efter doktorns
namn. Det som förväntas av patienten är att bemötas med yrkeskunskap och integritet.
Mångfaldsplaner som syftar till att kvotera eller skapa en spegling av befolkningsstrukturen
inom vården är ett tecken på att verksamheten har slutat bry sig om patienterna. Det får aldrig
ske i Kronoberg. All personal ska anställas utifrån sin kompetens! Snabbspår och förenklad
validering är otänkbart med tanke på patientsäkerheten.
I Region Kronoberg ska det vara jämställda och rättvisa löner. Särskild vikt ska läggas på att
utjämna eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Det skall göra skillnad i
lönekuvertet när personal vidareutbildar sig, exempelvis till specialistsjuksköterska eller
specialistundersköterska inom något område. Kompetent och utbildad personal samt
nytänkande är viktiga drivkrafter för utveckling.
Vår viktigaste resurs är den anställda personalen och som arbetsgivare har Region Kronoberg
ett ansvar att motivera och erbjuda fortbildning samt karriärmöjligheter för alla anställda.
Region Kronoberg skall aktivt arbeta för att antalet utbildningsplatser ökas. Detta kan göras
genom en utökad samverkan i första hand med Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
I Region Kronoberg ska patienter känna sig trygga med att vi har kompetenta och utbildade
medarbetare inom sjukvården. Region Kronoberg ska vara aktiv i att vidareutbilda personalen
och ha ett starkt fokus på kompetensutveckling. Nya krav och en snabb teknikutveckling inom
sjukvårdens område innebär att det livslånga lärandet är en del av verkligheten att förhålla sig
till. Kompetensförsörjningen inom läkarområdet är en kärnfråga för att verksamheten på
vårdcentraler och sjukhus ska fungera. Här krävs det långsiktiga planer för att möta framtida
behov av utbildade läkare och övrig personal.
Vi ska i ännu högre grad än tidigare lägga fokus på att stärka våra medarbetares och chefers
viktigaste kommunikativa förmågor: tydlighet, lyhördhet, empati och förmåga att skapa
sammanhang och ge bra återkoppling.
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Inflytande och delaktighet
Regionen ska i högre grad vara lyhörd gentemot personalen och tydliggöra att man ser positivt
på nya problemlösningar och ett entreprenörsdrivet tänk. Chefer inom Region Kronoberg
måste uppfylla de krav som ställs från Hälso- sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen. Region
Kronoberg är länets största arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar.
En bra personalpolitik är viktig ur många avseenden. Personalen är vår viktigaste resurs och
alla ska trivas på sin arbetsplats. Det är positiva och kunniga medarbetare som presterar det
bästa arbetet samt skapar den bästa arbetsmiljön.
Där det är möjligt och lämpligt ser vi gärna att personalen bedriver verksamheten som
intraprenad.
Vi anser att avdelningsvärdar skulle avlasta befintlig personal med enklare sysslor som
exempelvis distribuera mat, kökssysslor samt beställa varor. De kan även svara på frågor och
hjälpa anhöriga tillrätta.
Med rätt person på rätt plats får vi en bättre hälso- och sjukvård för kronobergarna och en
effektivare och bättre presterande personal samt resurser över till annat.
Vi vill införa karriärstegar med möjlighet för personalen att vidareutbilda sig utan att förlora sin
tjänst. Detta kan medföra att vi får behålla vår personal då de känner att de utvecklas på jobbet.

Värdegrund
Ingen i samhället får vara passiv inför kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett viktigt
fundament i värdegrundsarbetet är att diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder eller politisk åskådning aldrig får förekomma.
Region Kronoberg har ett ansvar att garantera rätten till vård och hälsofrämjande åtgärder för
alla. Det ligger ett ansvar för att ungdomar, främst flickor som utsätts för förtryck, erbjuds
bästa möjliga stöd i olika former. De flickor som lever under hedersförtryck gör det i vissa fall
med fara för livet. Kunskapen om hedersvåld behöver förbättras avsevärt. Regionen måste ta
krafttag på detta område.
Region Kronoberg ska vila på en gemensam värdegrund som ska vara tydlig för både chefer,
medarbetare och invånare. Att utveckla och etablera varumärket Region Kronoberg internt är
en del av det arbetet.
Respekt och jämlikhet skall vara självklarheter inom vården. Regionen ska även vara mycket
lyhörd gentemot medborgarna och de problem man möter. Som arbetsgivare har vi ett stort
ansvar när det gäller möjligheterna att anställa människor med funktionsnedsättning. Det är
inte bara en fråga om etik och moral utan i högsta grad också en fråga om att synliggöra att
människor med funktionsnedsättning är kompetenta medarbetare och att använda den
resursen.

Page 189 of 630

Säkerhet
Inom Region Kronoberg ska all ny personal lämna in utdrag ur belastningsregistret. Dessutom
ska man göra en kontroll hos tidigare arbetsgivare för att i möjligaste mån undvika anställning
av personal som är olämplig för verksamheten. All personal ska väljas utifrån sina färdigheter.
All vårdpersonal ska tala förståelig svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på
ett föredömligt sätt. Att personalen talar tydlig svenska ska vara ett krav.
I dagens samhälle krävs väktare i allt större utsträckning, även på sjukhus. Det är en
skrämmande utveckling, men i all verksamhet som bedrivs av Region Kronoberg ska säkerhet
och trygghet vara ledord för såväl personal som patienter. Därför ska behovet av väktare ses
över och korrigeras vid behov.

Utmaningar
I dagsläget är det inte tillräckligt attraktivt att vidareutbilda sig som sjuksköterska vilket riskerar
att leda till kunskapsbrist när andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar. En möjlighet
är att medarbetare erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Som ett led i att göra
Region Kronoberg till en attraktivare arbetsgivare anser vi det vara av yttersta vikt att
heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som önskar detta. Vi ska även se över
schemaläggningen för att minska antalet delade turer samt rotationstjänstgöring inom hälsooch sjukvården ytterligare. I samband med detta ska även en översyn av grundbemanningen
göras. Dessutom bör vi se över möjligheten att införa så kallade tvättstugeschema där
personalen i större utsträckning kan anpassa sina arbetstider.
Tillsammans med länets kommuner ska vi arbeta för att öka intresset bland ungdomar för
framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Samverkan med universitet, högskolor,
yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer är viktigt i syfte att stimulera till utbildning
och forskning, både för våra egna medarbetare och framtida medarbetare.
Genom projekt liknande ”Studentmedarbetare Kronoberg” erbjuds högskolestudenter
kvalificerade och relevanta jobb under studietiden, vilket bidrar till att de får möjlighet att
skapa ett kontaktnät inom det regionala arbetslivet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
arbetsgivare i Kronobergs län att rekrytera högskoleutbildad personal och att öka studenters
benägenhet att stanna kvar i regionen efter examen.
Samtidigt är det viktigt att förutsättningar och arbetsmiljö förbättras så att äldre och erfaren
personal uppmuntras att stanna kvar inom vården. Kompetensen och yrkeskunskapen ska vara
avgörande.
För att skapa bra och effektiva arbetslag krävs det att alla drar åt samma håll, talar samma språk
och följer samma regler. Alla ska uppleva att de kan bidra till att utveckla arbetet istället för att
man fastnar i sedan länge befästa traditioner på respektive avdelning som riskerar att hindra
fortsatt utveckling.
Nyutexaminerad personal stöter ibland på svårigheter att få tag i eget boende. Det får aldrig
vara en faktor som avgör om vi kan rekrytera personal. Vi ska därför avhjälpa detta genom att
ge möjlighet till förtur till boende i bostäder som ägs av Region Kronoberg.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor
är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och
kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som Region Kronoberg redan har.
Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att
säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av stor vikt för att skapa trygga
medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt
liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera läkare och
sjuksköterskor, dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska erbjuda alla medarbetare lika villkor och möjligheter i arbetslivet samt
motverka diskriminering. Att främja mångfald utvecklar kvaliteten i verksamheten. Region
Kronoberg ser och möter människor som individer och ser möjligheter till utveckling.

Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukfrånvaron

5,2 %

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

85 600

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

59 000

12 500

5 000

148

76

68

-

76

76

-

78

78

-

77

77

-

73

73

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Antal vakanser > 6 månader
HME-index (Hållbart
medarbetarengagemang)
Delindex Motivation
Delindex Ledarskap
Delindex Styrning
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och 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.

Mål
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av medarbetarna som har haft
dialog om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomgått utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

~70 %

80 %

100 %

-

50 %

100 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen

Region Kronoberg ska inom ramen för sin verksamhet arbeta
målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
Tillvarata nyanlända med vårdkompetens
Samordnad och anpassad introduktion (introducera)
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt i samverkan med Linnéuniversitetet
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för minskat hyrläkarberoende

Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fortsätta att tydliggöra Region Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till arbete inom Region Kronoberg
(attrahera och rekrytera).
Utveckla nya lösningar för schemaläggning med inriktning på den
enskilde medarbetarens möjligheter att påverka sin arbetstid.
Rätt använd kompetens (RAK) ska genomsyra vår process och
teamutveckling.
Utarbeta ett långsiktigt och hållbart system för att säkra
bemanningen under sommaren
Trygga kompetensförsörjningen utifrån verksamhetens behov.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.
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Perspektiv

VERKSAMHETSUTVECKLING
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det
innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas
behov. 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.
Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på
välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är
exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till. Det är Region
Kronobergs skyldighet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och att hushålla med
resurserna. I Region Kronobergs systematiska förbättringsarbete följer regionen upp,
analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten för att stegvis bli bättre. Region Kronobergs
verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan professioner,
med invånarens bästa i fokus. Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela sin verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå Region Kronobergs gemensamma mål.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur insatserna påverkar målen för verksamheten. Personalen ska kunna
fokusera på verksamheters huvuduppgifter och en central uppgift är att minska byråkrati och
krångel. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

Hälso- och Sjukvård
Region Kronoberg kan med rätt attityd och ett utökat fokus på att få rätt person på rätt plats
korta väntetiderna i vårdköerna. Det är vår absoluta tro och ambition att tillgängligheten till
vård i Kronoberg ska ske enligt modellen
0 -3 -30 -30 som beskrivs nedan.
Detta är ett arbete som tar mer än de 3 år som beskrivs i budget att uppnå. I dagsläget med ett
stort antal vakanser måste därför en mer, för tillfället realistisk målbild användas varpå 60 dagar
nämns i styrkortens målsättningar.
0 -dagar. Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Det kan
ske via telefon eller genom besök.
3 -dagar. Alla ska erbjudas besök på vårdcentral för nya medicinska problem eller kraftig
försämring av kronisk sjukdom inom 3 dagar (den nationella vårdgarantin säger 7 dagar).
30 -dagar. Alla som remitteras till den specialiserade vården ska erbjudas besök inom 30 dagar
(den nationella vårdgarantin säger 90 dagar).
30 -dagar. Vård ska erbjudas inom högst 30 dagar efter beslut om behandling. (den nationella
vårdgarantin säger 90 dagar).
-0 -3 -30 -30 kan möjliggöras genom bättre tillgänglighet för patienterna, rätt person på rätt
plats samt effektivare flöden av vården. Kortare vårdköer och ett för kronobergarna förbättrat
välmående går hand i hand.
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Framtidssäker sjukvårdskedja
Som en del av en kvalitetssäkrad och effektiv vård ser vi en nödvändighet av att patientens
första läkarkontakt är allmänspecialiserad. Dels för att få en så kvalificerad bedömning/diagnos
som möjligt och för att slussa vidare patienten till rätt avdelning för eventuell fortsatt
behandling.
Kortare vårdköer spelar en väsentlig roll i en framtidssäker och effektiv hälso- och
sjukvårdskedja. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara så hög, att invånarna erbjuds
vård på rätt nivå och i rätt tid. Idag redovisar vi ofta den faktiska tillgängligheten till hälso- och
sjukvården, men inte den upplevda tillgängligheten. Hur invånarna upplever vår tillgänglighet i
relation till den faktiska tillgängligheten är värdefull information för vårt förbättringsarbete för
att bli en kvalitetsstyrd region.
Vi ska utveckla e-tjänsterna i syfte att effektivisera vården, bl.a. genom att få ner antalet
uteblivna besök.

Delaktighet
Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärkts i den nya
patientlagen från 2015. Lagen stärker även barns inflytande över sin vård genom att barnets
bästa ska beaktas. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar
hälso- och sjukvården samt omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region Kronoberg ska
tillsammans med kommunerna utveckla stödet till anhörigvårdare.

Palliativ vård
Vi vill se en utbyggnad av hospiceverksamhet i Region Kronobergs regi. Ett hospice skulle ge
patienter och anhöriga bättre möjligheter till ett värdigt avslut. Vi vill att hospiceverksamheten
utvecklas i en vacker miljö med möjlighet till utevistelse. Vidare vill vi ge möjlighet till anhöriga
att vara närvarande och delaktiga, samt att det ska finnas möjlighet till övernattning.
Alla som har behov av vård i livets slutskede oavsett diagnos ska få det av kompetent och
välutbildad personal, oberoende av bostadsort. Vården vid livets slut bör präglas av värdighet,
omtanke och respekt för patienten. Rätten till fullgod smärtbehandling ska vara en självklarhet,
liksom psykologiskt och socialt stöd för patienter och närstående.
Att förlora ett barn är varje förälders mardröm. Inom den vanliga vården saknas ibland tiden,
kunskapen eller utrymmet för den lindrande och tröstande vård som bör ta vid när den akuta
vården är över. Föräldrar kan vittna om den ensamhet och utsatthet de känt när deras barn har
ansetts färdigbehandlat. Vi vill ge alla utsatta familjer bästa möjliga stöd vid denna extremt
svåra situation i livet. När det gäller vuxna har kommunerna en skyldighet att erbjuda
hemsjukvård. Barn har inte det skyddsnätet på grund av att kommunerna bara har ansvar för
hemsjukvård från och med en viss ålder, oftast från 18 år och uppåt. Problem kan uppstå för
att det inte finns tydliga överenskommelser mellan kommuner och region. Utan underlag finns
det inget att agera efter, vilket innebär att föräldrar och barn kommer i kläm.
Målsättningen är att sjukvården alltid bör erbjuda basal palliativ vård och att de som har
ytterligare behov får tillgång till specialiserad palliativ vård. Palliativ vård ska erbjudas varhelst
patienten väljer att vårdas, i hemmet, på ett sjukhem, sjukhus eller ett hospice. Vården ska
organiseras så att det blir naturligt för anhöriga att vara tillsammans med patienten den sista
tiden.
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Mobil Vård
Vi ska göra medborgarnas hälso- och sjukvård mera anpassad till dem utifrån tesen att Region
Kronoberg är till för Kronobergarna och inte tvärtom. Ett första steg är att vi ”mobiliserar
hälso- och sjukvården”. Rent praktiskt innebär det mobila vårdcentraler som även inkluderar
dagens befintliga mobila läkarteam.
Mobila vårdcentralers existensberättigande vilar på ett antal grunder. De kan dels täcka upp ett
behov på ett effektivare sätt där ingen vårdcentral finns i närområdet idag. Dels kan de göra
punktinsatser vid exempelvis vårdboenden.
Istället för att vårdtagarna skall åka iväg var för sig med färdtjänst eller ambulanstransport, kan
en mobil vårdcentral komma till dem – resurseffektivt och patientnära. Mobila vårdcentraler
skulle på sikt kunna utföra en väsentlig del av det arbete som dagens vårdcentraler utför.

Möjlighet att välja vård i Kronobergs län
Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna
väljer vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög
kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir
förstahandsvalet även i framtiden. Vårdval Kronoberg ger invånarna möjlighet att välja var de
vill ha sin basala hälso- och sjukvård.
Medborgarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska
utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Syftet är att invånarna ska kunna ta del av
kvalitetsresultat på 1177.se.
Primärvården som är specialiserad på att se hela människan ska vara den naturliga första
vårdkontakten för medborgarna. Vid behov remitteras patienten vidare till specialiserad
sjukvård. Inom allmänmedicinen ska en stor del av läkarkåren ha specialistkompetens.

Patientsäkerhet
100 000 personer drabbas av vårdskador varje år. Kostnaden för detta uppskattas till 7
miljarder. Genom säker och god vård kan andelen patienter med vårdskador minskas. Man
måste ha stort fokus på detta område för att kunna arbeta förebyggande i framtiden och
därmed minska risken för vårdrelaterade skador.
Särskilt utsatta är redan multisjuka äldre där försvaret mot nya sjukdomar är nedsatt. Skador
p.g.a. felaktig medicinering och eller fel dosering ger, förutom individuellt lidande, stora
kostnader. Ingen patient ska bli sämre eller skadas i vården.
Då risken för vårdskador, förväxlingar och missförstånd ökar om det finns språksvårigheter är
det av största vikt att personalen kan tala och förstå fullgod svenska. Således är
några ”snabbspår” inom regionen inte aktuella, då detta äventyrar patientsäkerheten.

Förebyggande undersökningar
Det finns idag säkra indikationer på att screening för att upptäcka tjocktarmscancer och
bukaortaaneurysm sänker antalet dödsfall och minskar ett eventuellt lidande för de drabbade
om det upptäcks i tid. För att tidigt upptäcka cancer inom riskområdena vill vi erbjuda
kostnadsfritt prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning, mammografi samt
melanom-test (melanom är den cancerformen som ökar mest i Sverige). Detta ska ske per
automatik och skickas ut med regelbundenhet till alla personer som uppnått rätt ålder.
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Tolktjänster
Med de besparingskrav som tidigare drabbat våra sjukvårdande enheter är det nu absolut
nödvändigt att se över möjligheterna för att dagens kostsamma tolktjänster fullt ut ska bekostas
av annan myndighet. Det är orimligt att Region Kronoberg ska stå för kostnaderna kring
tolkning för människor som varit boende i Sverige under många år. De tolktjänster som
erbjuds ska i huvudsak erbjudas via video, inte minst av kostnadsskäl.
För att minimera dessa kostnader ska man naturligtvis se till att personalen inom Region
Kronoberg talar en fullt begriplig svenska, så att inte även patienterna behöver tolkhjälp. Vi
undviker därmed även risken för missförstånd mellan patienter och vårdpersonal.

Karensdag, vårdansvar
Det finns uppenbara brister i arbetet med vårdplaneringen. Patienten kan vara färdigbehandlad
och hemskickad och personal i hemkommunen har tagit över. Denna personal bekostas av
kommunen och alldeles för ofta upptäcks sen att patienten inte var frisk nog att skickas hem.
Därför vill vi införa en ”karensdag” som innebär att om patienten behöver läggas in för samma
åkomma inom 24 timmar efter hemkomst ska Region Kronoberg stå för de merkostnader som
uppkommit för kommunen.
Detta är ett incitament för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan region och
kommun.
Vi gör en samhällsekonomisk vinst samtidigt som vi fokuserar på att minska antalet onödiga
återinläggningar.

Livsmedel
I framtidens Kronoberg är det viktigt att ha en klar bild av vad som gäller för den mat som
tillagas och serveras i Regionen Kronoberg. Den svenska produktionen av mat, inte minst när
det gäller djurhållning, tillhör den bästa i världen. Den konventionellt producerade maten från
Sverige står sig mycket väl och kan i många fall anses som ett bättre miljöval än utländskt
producerad ekologisk mat. Vid upphandling ska nedanstående prioriteringsordning följas för
att främja den regionala utvecklingen.
1. Närproducerade ekologiska livsmedel.
2. Svenska ekologiskt framställda livsmedel.
3. Svenska konventionellt framställda livsmedel, i första hand producerat i våra
närområden.
4. Ekologiskt framställda livsmedel från utlandet.
5. Konventionellt framställda livsmedel från utlandet.
För att möjliggöra en rättvis uppföljning inom området mat, ska ekologiska kontra
konventionella livsmedel presenteras separat i förhållande till volym och som kostnad i
rapportering. Det skiljer något i pris och en jämförelse med endast kostnad kan därför bli
väldigt missvisande för det egentliga utfallet av mängden mat.

Decentralisering av viss specialistvård till Lasarettet i Ljungby
Lokalsituationen på CLV är mycket ansträngd. För att avlasta CLV skulle man kunna flytta
över någon specialistsjukvård till lasarettet i Ljungby. Vi föreslår att Region Kronoberg utreder
detta.
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Smittskydd
En god allmänhygien är av största vikt för att förhindra smittsamma sjukdomar och
smittspridning inom vården. Vi måste alltid sträva efter att bli bättre på detta och aldrig luta oss
tillbaka i kampen mot smittspridning. Fortlöpande uppdaterad information är oerhört viktigt.
Tuberkulos har ökat kraftigt i Sverige sedan 2003. Smittspridning av tuberkulosbakterien kan
hindras genom att det införs obligatoriska hälsoundersökningar av nyanlända från
högriskområden. Den huvudsakliga anledningen till den ökade smittspridningen är en massiv
utomeuropeisk invandring från högriskområden som en ansvarsfull invandringspolitik skulle
råda bot på.
Sverige har under många år varit befriade från en del svårare sjukdomar genom aktiva insatser.
Region Kronoberg ska därför uppmana och aktivt verka för att samtliga nyanlända till Sverige
genomgår en hälsoundersökning. För deras egen hälsas skull och inte minst för att hindra
smittspridning av bland annat TBC, malaria, mässling och HIV.
Förutom de rent medicinska aspekterna skulle det vara direkt förödande för ekonomin i
händelse av utbredd spridning.

Tandvård
Det är anmärkningsvärt att munhålan idag inte ingår i kroppen i regionens mening. Vi anser att
tandvård i framtiden ska omfattas av hälso- och sjukvårdsförsäkringen.
Kostnaderna för tandvård har gjort att många helt eller delvis avstår från tandvård då de helt
enkelt inte har råd. Det leder till allt fler allvarliga, dyra och mer svårbehandlade tandskador
hos unga och vuxna.
Det är orimligt att personer som vistas olagligt i landet får näst intill gratis tandvård medan
många medborgares tänder vittrar sönder på grund av för höga kostnader.
Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och sjukdomar. Munnen tillhör och påverkar
resten av kroppen. Samarbete och utbyte av kunskap mellan tand- och sjukvården måste
förbättras och under kommande år måste förebyggande tandvård prioriteras. Genom
förebyggande åtgärder skapas möjligheter till friska tänder på lång sikt. Fluorsköljning för
skolbarn är ett sätt att arbeta förebyggande.
På sikt är det vår uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens
högkostnadsskydd. Detta ska implementeras i flera steg med början i en regelbunden
kostnadsfri kontroll av tänderna där även enklare förebyggande vård utförs. Detta för att ge en
status till den undersökta och i möjligaste mån undvika skillnad i tandhälsa på grund av
ekonomiska förutsättningar. Folktandvården måste arbeta aktivt för att kötiderna till
specialisttandvården, liksom övrig vård, ska sänkas markant.
I dagsläget är tandvårdsbidraget utformat i tre olika intervaller, beroende av åldersgrupp.
Bidraget är på 300 kronor per år för dem som är 24–29 år, 150 kronor för dem som är 30–65
år respektive 300 kronor för dem som är 65 år och uppåt. Sverigedemokraterna vill justera så
att alla ålderspensionärer från 65 år medges 600 kr per år istället för de 300 kr per år som
regeringen har föreslagit. Detta kan vara ett första steg för att minska kostnader för våra äldre.
Reformen kan jämföras med förslaget om ett återställt högkostnadsskydd och syftar ytterst till
att äldre inte ska behöva lägga en lika stor del av sin disponibla inkomst på hälsa och sjukvård
som är fallet idag. Förslaget skulle få en positiv effekt för många äldre.
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Psykiatri
Länets höga ohälsotal behöver ett nytt tänk och tillvarata kompetens såväl lokalt, regionalt som
globalt. Kötiderna måste ner så att vi även här uppnår tillgänglighet enligt 0-3-30-30. Högre
individuell behandlingsform är önskvärd, inte enbart medicinering. Depressioner har blivit allt
vanligare. Allt flera sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Detta skapar mänskligt
lidande och är samhällsekonomiskt oförsvarbart. Denna ökning av psykisk ohälsa är att
betrakta som ett växande folkhälso- och samhällsproblem.
Vi ser det som mycket oroande att detta även är ett problem som ökar bland barn och
ungdomar. Antalet suicid ökar och det ges inte tillräckliga resurser för att utreda orsakerna.
Den kraftiga ökningen av utskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn upp till 14 år är
oroväckande. Detta borde vara ett incitament för att omgående ta tag i problemet.
Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos unga. Barn och ungdomar
som idrottar har i stor utsträckning högre självkänsla, ingår i flera sociala nätverk, är mer
emotionellt stabila samt lider i mindre omfattning av psykosomatiska besvär. Genom måttligt
regelbunden motion kan depressiva besvär förebyggas hos barn och ungdomar. Följaktligen
finns stora vinster för såväl individen som samhället i stort att förebygga ohälsa och
uppmuntra till ett liv i rörelse som en del av det förebyggande arbetet. Att se, känna, lukta och
höra naturen ger själsligt lugnare patienter.
För de människor som ligger i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa krävs det tidiga insatser
och återigen en samverkan mellan kommuner och region/landsting. Människor med psykisk
ohälsa skall ha samma möjligheter att leva och bo som alla andra medborgare. I samråd med
kommuner ska psykiskt funktionsnedsatta erbjudas ett personligt ombud. Med hjälp av
personliga ombud finns det möjlighet att skapa förutsättningar för att dessa människor skall få
ett självständigt liv som förhoppningsvis bidrar till tillfriskande. "Det är viktigt att tillräckligt
stöd och de bästa förutsättningar finns på plats för såväl patient som ombud för att få effekt av
insatserna"
När och om extra insatser behövs är väntetiderna till det första samtalet både inom
primärvården och psykiatrin orimligt långa och därmed helt oacceptabla. Utgångspunkten ska
vara att personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, säker och tillgänglig vård av
god kvalitet på samma sätt som personer med somatisk ohälsa. Där möjlighet finns ska det i
större utsträckning vara möjligt att vara delaktig i val av behandling samt utförare.
Forskning och annan samverkan med universitet kan skapa förutsättningar för en förbättrad
psykiatri. Inom närsjukvården bör den psykiska kompetensen öka genom bättre samverkan
mellan berörda aktörer.
Valfrihet ska gälla för patienter till psykiatrin. Det ska stå vårdtagaren fritt att välja vård genom
region eller privat aktör. Pga. krisen i psykiatrin och långa köer kommer vi troligen att behöva
anlita externa utförare. Vi måste minska köerna till utredningar. Allt fler mår dåligt och
psykiatrin måste fungera. Fler psykolog- och psykiatrikertjänster kommer att behövas och mer
samordning mellan kommuner och regioner i framtidens psykiatri.

Arbete på recept
Vi ser en värld där framförallt unga människor med misstänkt eller diagnostiserad
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning lätt kan hamna snett. Man är i samhället handfallen och
vet inte riktigt hur man ska hantera dessa människor och deras förmågor. Eventuellt ställs en
diagnos på personen och därmed anses lösningen vara på plats och personen ska lära sig att
vara ”annorlunda” på egen hand.
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Samtidigt är det ett faktum att inom gruppen av människor med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning finns framgångsrika entreprenörer, företagsledare, politiker och andra
yrkeskategorier. Detta trots att man lever med något eller några av dessa ”besvär”. Många
menar att det varit deras största tillgång i livet.
I syfte att åstadkomma en förändring till det bättre vill vi införa ”arbete på recept” t.ex. inom
områden med grön rehab. Vi är övertygade om att det är en bättre lösning än att som idag
endast medicinera bort ”bekymret”. Vi ser individen istället för problemet och därmed
åstadkommer vi dels en förändring och dels en förbättring för de som är drabbade. Dessutom
så kan användningen av antidepressiva läkemedel samt det psykiska lidandet i allmänhet
minskas.

Hyrpersonal
Eftersom många vårdutbildade personer väljer att jobba i något av våra grannländer istället för
i Sverige, måste man fundera över vad problemet egentligen är. Är det en brist på utbildad
vårdpersonal, eller är det snarare att man inte klarar av att i tillräcklig grad attrahera och behålla
personal? Region Kronoberg har enligt medarbetarenkät en förhållandevis hög grad av
delaktighet, något som vi måste förvalta väl och vidareutveckla.
Vi arbetar nu inom alla regioner och landsting med att fasa ut hyrpersonalen för att istället ha
fast anställda. Detta kommer att påverka ambitionsnivån och bör av den anledningen beaktas i
budgetarbetet. Personalen kommer att behöva stöd när utfasningen blir mer intensiv.

Kollektivtrafik i Kronoberg
Region Kronoberg ska på allvar visa vägen och föregå med gott exempel vad gäller innebörden
av en levande landsbygd på såväl kort som lång sikt. Tillgång till kollektivtrafik är en av de
viktigaste beståndsdelarna för tillväxt utanför tättbebyggda områden.
Kollektivtrafiken är även en viktig faktor för arbetspendling. Den är också betydelsefull när
företag och invånare väljer lokalisering och boende. Kronobergarna ska ses och behandlas som
kunder som förtjänar bästa möjliga service.
Som ett led i tillgänglighetsarbetet måste tågperrongerna, som aldrig är en säker miljö för
synskadade, ses över. För att öka säkerheten bör skyddszonen närmst perrongkanten markeras
med sinusplattor. Denna markering ska ersätta den gula sicksacklinjen då synskadade upplever
den som svår att se.
I en förlängning vill vi att region Kronoberg i större utsträckning satsar på anropsstyrd trafik.
Med samlad information från kollektivåkningsregistret och den anropsstyrda trafiken kan man
bygga en erfarenhetsbank kring hur resandet ser ut mera i detalj. Därmed kan man även förutse
om det skall göras några förändringar kring befintliga busslinjer alternativt några nya dras.
Vår region har kommit långt med miljötänket men det räcker inte. Med den utveckling vi ser i
samhället med förtätade stadskärnor ser vi ett stort behov av att helt frångå
förbränningsmotorer i stadstrafiken. Både för att minska bullernivån och utsläppen i
stadskärnan och för att leda kollektivtrafiken i rätt riktning ska vid utgångna avtal
stadsbussarna ersättas med mer CO2 neutrala eldrivna bussar med snabbladdningsmöjlighet
vid ändhållplatser samt vid resecentrum i staden. Regionen ska även starta ett
forskningssamarbete med Linnéuniversitetet för att ta fram en långsiktigt hållbar
utvecklingsplan vad gäller CO2 neutral kollektivtrafik.
För att främja kollektivtrafiken ska det göras möjligt, inte minst på landsbygdsbussarna, att ta
med sin cykel. Man kan på detta vis minska behovet av bilar i stadskärnan.
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KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
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 patientprocessorientering. 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.
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Region Kronoberg ska bygga en hållbar kollektivtrafik för
alla. Region Kronoberg ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda
insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

95 %

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

97 %

99 %

98 %

Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

5,1

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

1,2

1,3

1,2

Vårdrelaterade infektioner

10 % (PPM 2016)

9,0 %

7,8 %

Beläggning vårdplatser i %

85,6 %

88 %

90 %

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan
mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och
det civila samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som
ett sätt att skapa hållbarhet. Det betyder att sätta utmaningarna i centrum och att arbeta över
sektorsgränser. Detta kräver ett arbetssätt som har en god kunskap om nuläge och önskeläge
och sedan välja insats för att nå målen. Gröna Kronoberg lyfter fram arbetsmetoden den
Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger grunden för ett hållbart
regionalt utvecklingsarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar för vad aktörerna arbetar
med och hur de arbetar.
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Mål
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Måluppfyllelse Gröna Kronoberg 2025

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

3/10

4/10

5/10

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region
Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är
centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimatoch miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.
Region Kronoberg ska fortsatt minska användning av fossila drivmedel i regionens fordon och
inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, tåg och bilar). Vid resor i tjänsten ska det
kollektiva resandet vara det självklara valet. Region Kronoberg ska eftersträva ett bra
produktval genom en minskning av plaster från fossila bränslen i hälso- och sjukvårdsmaterial.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
5
bil och minibuss) .
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
6
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

3

4

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

50 %

75 %

75 %

84,5 %

87 %

93 %

91 %

95 %

95 %

54 %

60 %

60 %

Plats 5

Plats 4

Plats 3

21 %

33 %

33 %

30 %

70 %

70 %

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
5 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
6 Exkl. matavfall
3
4
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Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Inrätta en tillfällig "Förenklingskommission" i syfte att utveckla
bland annat utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i möjligaste mån avlasta
vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska sekreterare
En utvärdering av sammanslagningen mellan Regionförbundet och
Landstinget ska genomföras i syfte att skapa synergieffekter och
samordningsvinster.
Effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning
och samplanering, samt att löpande följa upp och utvärdera
avtalstroheten.
Dela upphandlingar i mindre delar, bland annat i syfte att
möjliggöra för mindre och lokala aktörer att lägga anbud
Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling
Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade
Utarbeta modell för fler psykologer i primärvården/vårdvalet.
Utreda förslag till om-/nybyggnad för ambulans- och
akutmottagning på Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fortsatt arbete med patientprocessorientering
Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering
Beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions- och
kapacitetsplanering, KPP (kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.
10 procent av alla cancerpatienter ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk forskning och
läkemedelsutveckling
Tätare uppföljning av arbetet mot VRI(vårdrelaterade infektioner)
och skador.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Behov av att utveckla ett sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.

Regionala
utvecklingsnämnden

Ett näringslivsråd ska inrättas
En strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring, forskning och
utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten i regionen med förstärkning
till näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska skogsforskningen

Kulturnämnden

Tillsammans med kommunerna erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna anbud på offentlig
upphandling
Stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska
nå länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta okonventionella arenor för att
nå ut till fler människor, till exempel på äldreboenden och att
inkludera nyanlända i kulturaktiviteter.

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering.
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Perspektiv

EKONOMI
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg 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 enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. 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 Region Kronobergs verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 60 miljoner kronor,
motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag.

Ekonomi för handlingsfrihet
Lagregler om god ekonomisk hushållning innebär att det ställs tydliga krav på att fastställa
finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår
negativa resultat. Inriktningen för den ekonomiska politiken i Region Kronoberg är en stark,
stabil och långsiktig ekonomi. Medborgarna ska känna att de får ut bra och effektiv verksamhet
för sina skattepengar och patientavgifter.
"En god ekonomisk hushållning" av resurser ska spegla hela verksamheten. Långsiktiga
strategier, minskad administration och flexibelt tänkande ska ge de boende i Kronoberg bäst
vård och bäst service inom Region Kronobergs ramar. Regionen bör också lägga fokus på
läkemedelshantering. Inte bara internt utan även bland de privata vårdproducenterna för att få
ned läkemedelskostnaderna."
Varje generation ska bära sina kostnader för den service som de beslutar om och själva
konsumerar. Lika självklart som det är för svenska medborgare att betala för sig när de är
utomlands och tar del av sjukvård som finns där, lika självklart tycker vi det är att illegala
invandrare, asylsökande och andra som anser sig ha fri tillgång till välfärd också är med och
betalar vad sjukvården kostar.
Då sjukvården befinner sig i en besvärlig kris anser vi att skatten behöver höjas med 12 öre.
Framför allt för att komma tillrätta med personalbristen avsätter vi 40 miljoner till höjda löner
för vårdpersonal. Övriga 8-10 miljoner går bland annat till fler psykologer och personal inom
psykiatrin, främst BUP.
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Handlingsfriheten urholkas när moralen att betala för sig till sjukvården minskar. Vad händer
om många fler väljer att inte vara med och finansiera våra kostnader? Har du arbetat och
betalat skatt i hela ditt liv ska du inte betala flera hundra procent mer i avgifter vid ett besök
inom hälso- och sjukvården än någon som inte har rätt att vistas i landet.
För att Region Kronoberg ska kunna hantera konjunktursvängningar måste det finnas
överskottskapital samt en förnuftig investeringsplan för att finansiera satsningar och inte låta
kommande generationer ta notan. Investeringar som görs med disponibla medel ska vara
anpassade till marknadens förutsättningar. Ett självklart krav är att regionen utnyttjar
tillgängliga resurser på bästa kostnadseffektiva sätt.

Vårdersättningar
Beräkningen av vårdersättningen till vårdcentralerna, som i dagsläget ligger på 90 % ACG och
10 % CGI, ska inte ändras. Då våra privata vårdcentraler har en stor kompetens skulle detta slå
orättvist mot dem.

Effektivisering av regional IT
Region och kommuner ska sträva efter att samverka och samarbeta i frågor som kan ligga i
gemensamt intresse, t ex IT-system.
Med det ansvar som följer regionala utvecklingsnämnden (RUN) bör man verka för en
gemensam organisation för IT hantering mellan kommuner och region. Det gäller allt från
inköp till gemensam support.
Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att titta på hur man kan samarbeta mer med
regionens kommuner när det gäller IT-stöd.
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EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden,
både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella
planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.

En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

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

1,6 % (90 mnkr)

1,5 %

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

55,8 %

53,0 %

53,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Ja, samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

104,5 %

46 %

40 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning (över en femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg
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
Ta fram en ekonomistyrningsmodell för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
Trafiknämnden ska sätta mål för och redovisa
självfinansieringsgrad för samtliga trafikslag
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Finansiering
Finansieringen i budget 2018 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2017. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2018 och plan 2019-2020 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2017.
Budget 2018 innebär att finansieringen stärkts med 258 mnkr jämfört med budget 2017 och
förväntas uppgå till 5 984 mnkr för 2018.
Finansiering, mnkr
Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skatter
Preliminärskatt

4 349

4 543

4 555

4 695

4 867

5 049

-13

-28

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

861

930

911

962

998

1 036

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-182

-175

-199

-202

-209

44

45

45

45

46

46

Regleringsavgift

-91

-77

-93

-94

-100

-111

Bidrag läkemedel inom
förmånen

460

499

445

510

530

540

59

44

60

44

31

19

5 504

5 773

5 747

6 012

6 219

6 422

21

34

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-14

-35

-34

-53

-72

-89

varav finansiell del
pensioner

-10

-34

-33

-49

-68

-85

5 511

5 772

5 725

5 984

6 172

6 353

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Finansiering 2018-2020, jämfört med utfall 2016 och prognos 2017

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2018
På grund av det allvarliga läget orsakat av den alltför höga invandringen, vilket har gett en
alldeles för snabb befolkningstillväxt, behöver vi höja skatten med 12 öre till 11,72.
Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån regeringens fastställda
uppräkningsfaktorer och enligt SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2017.
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Kommunalekonomisk utjämning
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2017. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2017.
Totalt för 2018 erhålls preliminärt 714 mnkr för utjämningen, det är 26 mnkr högre än budget
för 2017. Utjämningen för 2018 påverkas av Region Kronobergs förändringar i skatteunderlag,
kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition.
Generella statsbidrag
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen uppgår enligt överenskommelse för 2017 till 499 mnkr..
Statsbidrag för läkemedelsförmånen budgeteras efter antagande och bedömning av SKL till
510 mnkr för 2018.
De tio miljarder till välfärden som är beslutade kommer dels att fördelas via det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kr/invånare, dels med en fördelningsnyckel
där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare
erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas
med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen
20 procent. Under åren fram till 2021 sker en successiv ändring så att mer och mer av bidraget
går via den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag och från år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2020 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För
2018 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 49 mnkr. Finansiella intäkter för
placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 20
mnkr för 2018 och 2019 samt med 15 mnkr för 2020.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2018-2020
Region Kronobergs budget för år 2018 ger ett resultat på 88 mnkr kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2016
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-5 215

-5 466

-5 665

-5 840

-6 049

-206

-197

-231

-247

-283

-5 421

-5 335

-5 896

-6 087

-6 332

Skatteintäkter

4 336

4 555

4 744

4 917

5 101

Generella statsbidrag och
utjämning

1 168

1 192

1 268

1 303

1 321

18

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-11

-34

-53

-72

-89

Varav finansiell del pensioner

-10

-33

-49

-68

-85

5 511

5 725

5 984

6 172

6 353

90

62

88

85

21

1,6 %

1,3 %

1,5 %

1,4 %

0,3 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2018-2020 jämfört med 2016 och 2017

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 5 896 mnkr för 2018,
vilket innebär en budgeterad ökning med 4,1 % jämfört med budget 2017, (2019 : 3,2 %, 2020:
4,0 %). Det budgeterade resultatmålet är 88 mnkr för 2018, vilket motsvarar 1,5 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2016 års bokslut.

Page 210 of 630

Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

34,3

Kostnad för hyrpersonal

1,6

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,5

Kostnad för läkemedel

6,5

Skatteintäkter

43,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2018-2020.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2018

Budget
2017*

Plan
2019

Plan
2020

3 845

3 922

3 936

3 936

319

318

324

335

Regional utvecklingsnämnd

56

56

56

56

Kulturnämnd

56

56

56

56

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

10

10

10

10

1 019

1 053

1 063

1 063

358

480

641

875

5 663

5 896

6 087

6 332

6,1%

4,1%

3,2%

4,0%

Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram 2017 per nämnd avstämt i Regionfullmäktige 2017-04-26

Då vi anser att vi bör fokusera på vår kärnverksamhet har vi föreslagit oförändrade driftsramar
för Regionala utvecklingsnämnden och Kulturnämnden. De får enligt vårt förslag ingen
uppräkning utan får klara sig med samma belopp som 2017.
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Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
En specificering av förändringar jämfört med 2017 för respektive nämnd redovisas i Bilaga 1.
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

20,8

20,8

20,8

Resurstillskott

56,5

70,2

70,2

SUMMA

77,3

91,0

91,0

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

-1,2

4,8

15,8

SUMMA

-0,8

5,2

16,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

0,0

0,0

0,0

SUMMA

0,3

0,3

0,3

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

0,0

0,0

0,0

SUMMA

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

-0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott

34,2

44,1

44,1

SUMMA

34,2

44,1

44,1

2,4

2,4

2,4

Resurstillskott

66,5

77,5

156,8

Löneavtal 2018-2020*

53,1

140,6

231,1

62,7

127,0

Trafiknämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)
Resurstillskott

SUMMA
Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2018-2020)

Uppräkning ram (2019-2020)

SUMMA

122,0

283,3

517,4

SUMMA Förändringar jämfört med 2017

232,9

424,0

669,1

*Löneavtal (2018-2020) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,7 procent för år 2018 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2017).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2017

3 865

Uppräkning, LPIK inkl läkemedel (2,7 %)

104

Ej kompensation befolkningsökning

-46

Vårdersättning, 2018

3 923

Inklusive 2 % momsersättning

4 001

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,3 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2018 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2017
Behandlingsområde 3-19 år

Uppräkning

á pris 2018

1 357

45

1402

Områdesansvar 0-2 år

274

9

283

Områdesansvar 3-19 år

171

6

177
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Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår
beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram för investeringar år 2018 uppgår till totalt 697 mnkr. De kommande åren står
Region Kronoberg inför stora investeringar. Investeringsnivån för planperioden påverkar
avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad.
Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i
genomsnitt på 46 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering, det vill säga en
finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför
avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. Regionfullmäktige
beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår beslutar
regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram 2018-2020
Budget
2018
Budgeterat resultat

Plan
2019

Plan
2020

88

85

21

Avskrivningar

231

247

283

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

319

332

304

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

542

735

525

Investering i medicinteknik (MT),
återanskaffning

80

80

80

Investering i informationsteknik
(IT)

33

33

33

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

20

20

20

Bredbandsutbyggnad

10

10

10

Övriga inventarier

12

12

12

697

890

680

46 %

37 %

45 %

Summa
Självfinansieringsgrad
Genomsnitt 2018-2020

43 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Fastighetsinvesteringar
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett
(CLV), Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett(LL). Region Kronoberg ska förbättra
tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en
högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Nedan följer en kortfattad redovisning
av de projekt inom fastighetsinvesteringar som planeras under perioden 2018-20 inom
projekten för beslut i regionstyrelsen ingår även utrustningskostnader.
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Beslutade projekt i styrelsen/fullmäktige
-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas
hösten 2017 och pågår till slutet av 2019.
Habiliteringens nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas i
slutet av 2017 och pågår till årsskiftet 2018/19.
Investeringsbeslut för ombyggnad av vårdavdelningar på LL är fattat i regionstyrelsen
december 2016. Ombyggnaden påbörjas i början av 2018 och pågår till slutet av 2021.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Utredning för en samordnad hjälpmedelscentral mellan regionen och Växjö Kommun
samt eventuellt övriga kommuner pågår. I källarplanet planeras även för en tilläggsyta
till det medicinska arkivet. Beslut från respektive kommun tas under våren 2017.
Därefter fortsätter arbetet med underlag för investeringsbeslut för en etablering i gamla
dosapotekets lokaler (E56) på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för restaurang och konferens på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för rättspsykiatriska regionkliniken på Sigfridsområdet.
Planering för att genomföra familjecentral under 2017 pågår, därefter planeras för en
omdisponering av vårdcentralen Teleborg inför den förväntade befolkningsökningen
inom området.
Alternativa planeringsunderlag skall tas fram för LL enligt styrelsebeslut avseende
akutkliniken/ambulans och operationsverksamhet samt röntgenverksamheten.
Nya lokaler för specialisttandvårdens flytt från hus Q2 på CLV.
Förändrade lokaler för dialys, sterilcentral, IVA, ortopedmottagning på CLV.
I CLV:s planering ingår förslag om nybyggnad av hus L, som planeras för bland annat
neonatalavdelning, förlossning, vårdavdelningar, patologi, samlad barnverksamhet och
röntgen/fys-lab.

Investering fastigheter och återanskaffning
Avser utbyte av fastighetstekniska installationer/komponenter samt verksamhetsförändringar
inom fastighetschefens delegation. Följande större insatser planeras under perioden:
-

Ställverksbyte på CLV enligt tidigare regionstyrelsebeslut.
Byte av ventilationsaggregat.
Byte av kökskyla på CLV.
Fönsterbyte på LL-området.
Nytt lås- och passagesystem.
Ombyggnad av VC Kungshögen på LL, avser framförallt en teknisk upprustning av
lokalerna.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning vid Grimslövs
folkhögskola, 10 mkr under 2018.
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Investering medicinteknik och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet för budget 2018-2020 har en
återinvesteringsplan tagits fram för den medicintekniska utrustningen.
IT-investeringar
Ramen avser det planerade utbytet under 2018-2020. Den årliga uppräkningen av
driftkostnader täcker behovet med tillskott för utökningar.
Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 20
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar
själva sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval
Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 800-900 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts 10 mnkr per år
2018-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Övriga inventarier och konstnärlig utsmyckning
Här ryms investeringar i konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda investeringar under året.
Enligt plan är det 12 mnkr/år.
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Finansieringsbudget
Finansbudget, mnkr
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat

90

62

88

85

21

Avskrivningar

206

213

231

247

283

Avsättningar

102

129

183

206

256

Rörelsekapitalförändring

-36

0

-300

0

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

362

405

203

538

560

Investeringsverksamhet

-283

-432

-697

-890

-680

Förändring långfristiga
fordringar och skulder

-60

0

0

0

0

Förändring likvida medel

19

-27

-494

-352

-120

115

-27

-194

-352

-120

Egenfinansiering av
investeringar

Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2018. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2018 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1 Förändring av ramar per nämnd jfr med 2017
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

20,8

20,8

20,8

40,0

40,0

40,0

Förebyggande kontroller i samband med
ordinarie läkarbesök

1,0

-

-

Fler Psykologer och psykiatriker

5,0

5,0

5,0

23,3

23,3

23,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

-12,8

1,9

1,9

SUMMA volymförändringar

77,3

91,0

91,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Satsning på höjda löner för undersköterskor,
vårdbiträden och sjuksköterskor

Uppräkning av ram

Trafiknämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,4

0,4

0,4

Uppräkning av ram

0,5

0,5

0,5

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

3,6

9,3

9,3

-

-

11,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik

-2,5

-2,5

-2,5

TFP ("Pågatåg Markaryd - Halmstad) (justering
tidigare beslut)

-2,8

-2,5

-2,5

3,6

9,3

9,3

-0,8

5,2

16,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Revidering tidigare beslut:
Indexuppräkning, entreprenadavtal

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
SUMMA volymförändringar
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Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott/effektiviseringar
SUMMA volymförändringar

Kulturnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott/effektiviseringar
SUMMA volymförändringar

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

0,2

0,4

0,4

SUMMA volymförändringar

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram
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Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram

26,0

26,0

26,0

8,2

18,1

18,1

34,2

44,1

44,1

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
SUMMA volymförändringar

Regionstyrelsen
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

2,4

2,4

2,4

6,8

6,8

6,8

57,7

100,7

100,7

Pensionskostnader - pensionsprognos

-5,0

-27,0

3,0

Avskrivningar

22,0

12,0

46,0

Finansieringsbehov när sjukskrivningsmiljarden
upphör

-11,0

-11,0

0,0

Räntekostnad - ökat lånebehov

-10,0

-10,0

-5,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-0,7

53,1

140,6

231,1

-

62,7

127,0

122,0

283,3

517,4

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:

Cambio Cosmic
Upphandlingskompetens, Generalplan

Löneavtal 2018-2020 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2019-2020

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 2 Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

3,0 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Regionvårdsintäkter

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Övriga driftkostnader och intäkter

1,6 %

2,2 %

2,3 %

2,3 %

Befolkningsprognos

2016

2018

2020

2025

2030

0-1 år

4 629

4744

4990

5226

5118

2-15 år

32 301

33 880

35 196

38 086

39 497

16-19 år

8 647

9076

9631

10 812

11 309

20-64 år

107 853

109 130

110 406

114 741

118 335

65-79 år

29 699

30 546

31 182

30 881

30 685

80-100+ år

11 499

11 632

11 898

14 194

16 798

194 628

199 007

203 303

213 940

221 742

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från 194 628 till 203 303.
Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så
hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 2000-2016. I genomsnitt förväntas antalet
födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn om året, vilket är 189 fler barn om året
jämfört med perioden 2013-2016.
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Bilaga 3 Mål i Gröna Kronoberg 2025
Mål i Gröna
Kronoberg 2025

Mätbar indikator

Befolkningen ska
öka

Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i
länet överstiga medianen för riket

1

Bland de högsta i
Sverige sedan 2014

Klimatpåverkan ska
minska

Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den
högsta i riket
År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs
län överstiga riksgenomsnittet

0

Ej lägsta 1990-2014

0

Under 2015

År 2025 ska den självskattade hälsan hos
flickor och pojkar, kvinnor och män i
Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet

0

Produktiviteten ska
öka

Mellan 2014-2025 ska produktiviteten i
regionen öka mer än i riket

1

Balanserad tillväxt fler arbeten

Mellan 2014-2025 ska sysselsättningstillväxten
i länet vara över medianen för riket

1

Förbättrad
matchning - fler i
arbete

År 2025 ska sysselsättningsgraden i länet
minst uppgå till 80 %

0

Pojkar och män ligger
över riksgenomsnittet
men inte flickor och
kvinnor
Högre
produktivitetsutveckling
än riket 2014-2015
Högre än
riksgenomsnittet 20142015
Under 2015 uppgick
sysselsättningsgraden i
länet till 78,7 procent

Ökad
förnyelseförmåga

År 2025 ska länet ligga över medianen sett till
antal arbetsställen med minst 1 sysselsatt per
1000 invånare
År 2025 ska andelen av befolkningen med
minst en gymnasial utbildning överstiga
riksgenomsnittet
År 2025 ska ohälsotalet i länet, både för
kvinnor och män, vara under riksgenomsnittet
80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara
källor.

0

Plats 18 2015

0

1,3 procentenheter
under 2015

0
0

Männen hade ett lägre
ohälsotal 2015
Ej uppnått

Totalt

3

3 mål av 10 är uppfyllda.

En god
socioekonomisk
utveckling
En god hälsa hos
befolkningen

Ett ökat
humankapital

På väg mot ett
plusenergilän

Total måluppfyllelse

Uppfyllt
1/0
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Kommentar

Bilaga 4 Målområden och mål i Trafikförsörjningsprogram Region
Kronoberg, 2016-2025
MÅLOMRÅDE: Attraktivitet och användbarhet
Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Hur mäter vi och följer upp?
-

Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6 miljoner resor år
2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025, delmål
12,5% 2020
Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år 2014)
Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)

Indikatorer för uppföljning
Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Målet är att resandet ska öka med 3 % per år till år 2025 räknat
som ett genomsnitt av all trafik och det motsvarar en ökning på drygt 3,6 miljoner resor jämfört med år
2014. Det motsvarar också en ökning av kollektivtrafikens marknadsandel till 13,5 %, förutsatt att
trafikarbetet i övrigt ökar i samma takt som den gjort de senaste 20 åren. Nöjd Kund Index samt
allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg mäts genom kollektivtrafikbarometern.
Allmänheten innefattar både resenärer och de som inte reser med kollektivtrafik. Måtten ger
tillsammans en god bild över hur nöjda Kronobergarna är med den kollektivtrafik som erbjuds.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Hur mäter vi och följer upp?
-

-

Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande per
år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens prioriteringar
(berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas
enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg.
( 73 % 2014)

Indikatorer för uppföljning
Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen kring
vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten på hållplatser och
bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom kollektivtrafikbarometern.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Hur mäter vi och följer upp?
-

Punktligheten i trafiken ska öka
Andel inställda turer ska minska
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Indikatorer för uppföljning
Det är många parametrar som påverkar kollektivtrafiksystemets sårbarhet. Överbelastning i tågsystemet
gör tågresandet extra känsligt för störningar. Gällande tågsystemet har Region Kronoberg dock
begränsad påverkan på systemets sårbarhet. Genom Länstrafiken Kronoberg följs punktligheten upp
och hur andelen inställda turer utvecklas.

MÅLOMRÅDE: Miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en minskad
klimatpåverkan
Hur mäter vi och följer upp?
-

Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/ kWh år 2014)
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,015 kWh/personkilometer i busstrafiken

Indikatorer för uppföljning
Samtliga valda indikatorer följs upp genom den nationella fordonsdatabasen FRIDA. Indikatorerna
som beskriver utsläpp av partiklar och kväveoxider samt indikator som beskriver energieffektivitet är
branschgemensamma och framtagna av Svensk kollektivtrafik. I samband med trafikupphandling ställs
en mängd olika krav för den trafik som ska handlas upp. En del av kraven handlar om miljö och som
upphandlare av trafik finns möjligheten att välja någon av de på förhand uppställda kravnivåer som är
framtagna av Svensk kollektivtrafik. De nivåer Region Kronoberg har valt är i linje med de baskrav som
finns på nationell nivå. Det är viktigt att påverka att Region Kronoberg inte har full rådighet över
kraven i all upphandlad trafik, då en del trafik upphandlas på uppdrag av länets kommuner. Ambitionen
är likväl att all trafik ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020.

MÅLOMRÅDE: Tillgänglighet och regional tillväxt
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
Hur mäter vi och följer upp?
-

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i mellan kommunernas centralorter och Växjö samt
övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska
Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler
Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska

Indikatorer för uppföljning
Restidskvot är ett välanvänt begrepp som beskriver förhållandet, mätt i restid, mellan två trafikslag.
Målvärden kring restidskvoter kommer att arbetas fram för olika trafikslag exv. regionbusstrafik,
tågtrafik, snabbusstrafik och stadsbusstrafik. För Växjö Stadstrafik kan det vara lämpligt med mål för
restidskvot från linjernas ändhållplatser alt. stora hållplatser till Växjö Resecentrum.
Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till våra grannregioners huvudorter är en
prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till framförallt
Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. På sikt bör även restiderna med
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kollektivtrafiken minska. I många relationer handlar det om en utvecklad tågtrafik, vilket RKM
Kronoberg själva inte har full rådighet över.

MÅLOMRÅDE: Ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
Hur mäter vi och följer upp?
-

Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,64 resor/utbudskilometer år 2014)
Nettokostnad per resa
Nettokostnad per invånare
Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %

Indikatorer för uppföljning
De ovan valda indikatorerna beskriver tillsammans hur kollektivtrafiken i Kronoberg utvecklas ur ett
ekonomiskt perspektiv. Antal resor per utbudskilometer säger något om hur väl den trafik som erbjuds
också används. Självfinansieringsgraden beräknas som ett genomsnitt av alla trafikslag. Samtliga valda
indikatorer används i nationella jämförelser och jämförelser kan därför göras även med andra län.
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Bilaga 5 Fördjupad omvärldsanalys
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Tillväxten under 2016 innebar att länet har haft en positiv befolkningsutveckling femton
år i rad. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
Befolkningstillväxten i länet var, likt under 2015, fördelad på länets samtliga kommuner. I
faktiska tal var ökningen som högst i Växjö kommun där den uppgick till 1 392 personer.
Relativt sett var den som högst i Älmhults kommun där ökningen uppgick till 2,8 procent.
Mellan 2000-2016 har sex av åtta kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Endast i
Tingsryds- och Uppvidinge kommun har invånarantalet minskat under denna tid. Växjö
kommun har stått för 81 procent av länets totala befolkningstillväxt under denna tid.
Invandringen står för stora delar av befolkningstillväxten
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer. Nettot översteg 2015 års med nästan 700
personer.
Antalet födslar uppgick till 2 331 stycken, vilket var nästan 200 fler än föregående år. Samtidigt
dog 1 780 personer under året. Sammantaget resulterade detta i ett positivt födelsenetto på 551
personer, vilket är det högsta nettot under 2000-talet.
Det inrikes flyttnettot var, likt under hela 2000-talet, fortsatt negativt. Med andra ord flyttade
det fler från länet till andra län än vad som flyttade in till länet från andra län. Totalt flyttade
5 860 personer in till länet samtidigt som 6 576 personer flyttade till andra län, vilket innebar
att det inrikes flyttnettot var – 716 personer. Trots att det inrikes flyttnettot var negativt
innebar nivån under 2016 att det förbättrades för tredje året i rad.
Av länets totala befolkningstillväxt mellan 2000-2016 har det positiva migrationsnettot stått för
90 procent av tillväxten och det positiva födelsenettot för 10 procent.
Fler äldre och yngre men även fler i arbetsför ålder
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Av befolkningen i länet var 107 853 i arbetsför ålder, 45 577 mellan 0-19 år och
41 198 över 65 år.
Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5. Anledningen till att
kvoten ökat är att antalet yngre och äldre ökat mer än antalet i arbetsför ålder. Under perioden
har antalet yngre ökat med 2 762 personer och antalet äldre med 8 227 samtidigt som antalet i
arbetsför ålder ökat med 7 000 personer. Utan invandringen hade antalet i arbetsför ålder
boendes i länet istället minskat under perioden.
Det är främst den yngre delen av äldregruppen som ökat mellan 2000-2016. Om vi ser till
antalet invånare över 80 år är uppgår ökningen till 1 542 personer. Detta beror främst på att
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40-taliserna som är en stor grupp ännu inte kommit upp i vårdintensiv ålder men däremot
passerat pensionsålder under denna tidsperiod.
Befolkningsprognos fram till 2020
Den senaste befolkningsprognosen för Kronobergs län (se Bilaga 2) togs fram under april 2017
och är baserad på SCB:s senaste riksprognos. Den senare uppdateras i april varje år och i
samband med detta uppdaterar Region Kronoberg den regionala prognosen. I årets
befolkningsprognos sker en viss nedskrivning av den förväntade befolkningstillväxten jämfört
med föregående års prognos. Den största anledningen till nedskrivningen är att SCB sänkt
nivån på den prognosticerade invandringen, jämfört med 2016 års prognos, till riket de
närmaste åren. Att notera är att befolkningsprognoser för närvarande innehåller stora
osäkerheter. Det framtida utfallet påverkas i hög grad av hur många som kommer att invandra
till Sverige och länet. Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir prognosen.
Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta.
Mellan 2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från
194 628 till 203 303. Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer
per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 20002016. I genomsnitt förväntas antalet födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn
om året, vilket är 189 fler barn om året jämfört med perioden 2013-2016.
Prognosen visar att försörjningskvoten förväntas att öka från 80,5 till 84,1 mellan 2016-2020.
Att kvoten förväntas att öka beror på att antalet i ej arbetsför ålder förväntas att öka mer än
antalet i arbetsför ålder. Antalet yngre prognosticeras att öka med drygt 4 200 personer och
antalet äldre med 1 900 personer samtidigt som antalet i arbetsför ålder förväntas att öka med
endast 2 550 personer. Att antalet yngre förväntas att öka beror dels på att kullarna från det
tidiga nittiotalets babyboom inträder i barnafödande ålder, dels på att antalet i barnafödande
ålder ökar genom invandring samt genom att yngre personer invandrar till länet. Antalet äldre i
vårdintensiv ålder, det vill säga minst 80 år, förväntas att öka i en högre takt först några år in på
20-talet.
Bostadsbestånd och bostadsbyggande
Under 2015 uppgick det totala bostadsbeståndet i länet till 92 531 lägenheter som fördelades
på småhus, flerbostadshus, övriga hus samt specialbostäder. I genomsnitt gick det 2,07
personer per lägenhet. Samma år färdigställdes 587 lägenheter, vilket var den högsta nivån
sedan 2008. Byggtakten av bostäder har ökat under tidsperioden 2013-2015 jämfört med
perioden 2010-2012. Under 2010-2012 byggdes i genomsnitt 336 bostäder per år och under
2013-2015 557 bostäder per år.
Om vi antar att det nuvarande bostadsbeståndet är utnyttjat till max behöver antalet bostäder i
länet öka i takt med den framtida befolkningstillväxten. En befolkningsökning på 1 000
personer skulle, givet dagens boendetäthet på 2,07, kräva 483 lägenheter. Givet att en relativt
stor del av befolkningstillväxten förväntas att komma från yngre kan det vara rimligt att
förvänta att boendetätheten kommer att vara högre än dagens 2,07. Detta skulle innebära att
nybyggnadsbehovet per ny invånare skulle minska något.
Genomsnittspriset för ett småhus i Kronobergs län uppgick under 2015 till drygt 1,5 mkr,
vilket var 1 mkr under riksgenomsnittet. Mellan 2010-2015 ökade huspriserna i länet med 20
procent och i riket med 27 procent. Inom länet återfinns en mycket differentierad prisbild sett
till huspriser. I Uppvidinge kommun, som har länets billigaste hus, kostade ett hus 0,6 mkr och
i Växjö kommun, med länets högsta priser, uppgick snittsvärdet till nästan 2,6 mkr.
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Arbetsmarknad och näringsliv
Efter en svag återhämtning sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten i länet tagit fart.
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007. Totalt arbetade 88 285 personer i länet vilket
innebar att länet var tillbaka på de nivåer som rådde innan finanskrisen. I relation till riket, där
antalet sysselsatta mellan 2007-2015 ökat med drygt femprocent, är detta dock en svag
sysselsättningstillväxt.
Stora delar av jobbtillväxten under 2015 skedde inom handel och företagstjänster samtidigt
som antalet verksamma inom industrin fortsatte att minska. Även antalet sysselsatta inom
vård- och omsorgssektorn ökade. Mellan 2008-2015 har antalet sysselsatta inom denna sektor
ökat med nästan 1 500 personer.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige. Antalet inpendlare
ökade med drygt 600 personer samtidigt som antalet utpendlare låg kvar på samma nivå som
året innan.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Ökningen på 0,2
procentenheter var den tredje lägsta jämfört med övriga län i riket. Mellan 2007-2015 har länet
haft en svag utveckling av sysselsättningsgraden. Detta beror på att antalet i arbetsför ålder
boendes i länet ökat mer än antalet sysselsatta under denna tid och att det råder stora skillnader
mellan inrikes och utrikes födda. Under året uppgick sysselsättningsgraden för inrikes födda till
85 procent och för utrikes födda till 56 procent.
Det startade 1 041 företag i Kronobergs län under 2015, vilket var nästan 100 färre jämfört
med föregående år. Tillsammans med befolkningsökningen innebar detta att länets
etableringsfrekvens sjönk från 10 till 9,1. Detta var den trettonde högsta nivån i riket. Med
etableringsfrekvens avses antalet nystartade företag per 1000 invånare mellan 16-64 år. I riket
uppgick nivån under samma år till 11,6.
Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets
antaganden för riket, visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden
2016-2018. Basscenariot föreskriver en genomsnittlig jobbtillväxt på 620 jobb per år under
denna period, vilket är en tillväxttakt under rikets. Scenariot är baserat på länets jobbtillväxt i
relation till rikets under perioden 2009-2015. Det andra alternativet utgår från att länet når
samma tillväxttakt som riket givet Konjunkturinstitutets prognos. Detta scenario skulle
innebära en genomsnittlig jobbtillväxt på 1 100 jobb per år under tidsperioden 2016-2018.
Även om antalet sysselsatta i länet förväntas att öka de närmaste åren är det osäkert om
tillväxten räcker för att sysselsättningsgraden i länet ska öka till 80 procent som är det regionala
målet. För givet den nuvarande befolkningsprognosen är förväntan att antalet i arbetsför ålder
under denna period kommer att öka relativt kraftigt. För att nå målet behöver jobbtillväxten
vara i balans med befolkningstillväxten. Huruvida denna balans kommer att uppnås är för
närvarande svårbedömt givet de osäkerheter som finns i nuvarande befolkningsprognos.

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget7
7

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
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Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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13
Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2018
17RK186
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 118. Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 17RK186

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 2- 5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017 avseende taxor och
avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 har
en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården. Bidrag och
egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för 2018 bereds inför slutligt
beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)
Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
- Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en intäktsökning
på ca 90 000 kronor).
- Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en intäktsökning på
ca 70 000 kronor).
- Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som vården kunnat
förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)
- Inga förslag till förändringar
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)
- En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag inklusive
perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus presenteras hösten
2017.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 5)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Förslag till förändringar från 1 januari 2018:
- Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
- Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir avgiftsfritt.
Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en intäktsförlust på ca 38 000
kronor).
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 2- 5.

Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017








Beslutsunderlag
§173 RSAU Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2018
Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder utan samband med sjukdom

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 173. Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2018 17RK186

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 2-5.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017 avseende taxor och
avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 har
en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården. Bidrag och
egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för 2018 bereds inför slutligt
beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)
Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
- Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en intäktsökning
på ca 90 000 kronor).
- Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en intäktsökning på
ca 70 000 kronor).
- Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som vården kunnat
förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)
- Inga förslag till förändringar.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)
- En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag inklusive
perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus presenteras hösten
2017.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 5)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

Förslag till förändringar från 1 januari 2018:
- Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
- Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir avgiftsfritt.
Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en intäktsförlust på ca 38 000
kronor).
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), ekonomidirektören Jens Karlsson och
kanslidirektören Ulrika J. Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 2-5.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017







Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder utan samband med sjukdom

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-24

§ 52.

Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 17RK186

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 2- 5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017 avseende taxor och
avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 har
en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården. Bidrag och
egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för 2018 bereds inför slutligt
beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)

Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
- Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en intäktsökning
på ca 90 000 kronor).
- Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en intäktsökning på
ca 70 000 kronor).
- Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som vården kunnat
förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)
- Inga förslag till förändringar.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)

- En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag inklusive
perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus presenteras hösten
2017.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-24

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 5)

Förslag till förändringar från 1 januari 2018:
- Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
- Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir avgiftsfritt.
Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en intäktsförlust på ca 38 000
kronor).
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) och Ove Löfqvist (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 2- 5.








Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder utan samband med sjukdom

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen och Sandra Stern, Vårdstöd
Datum: 2017-05-08

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
Att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 2- 5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017 avseende
taxor och avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 20192020 har en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården.
Bidrag och egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för 2018
bereds inför slutligt beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)

Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
 Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 90 000 kronor)
 Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 70 000 kronor)
 Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som
vården kunnat förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)



Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)



En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag
inklusive perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och
Keratoconus presenteras hösten 2017.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen och Sandra Stern, Vårdstöd
Datum: 2017-05-08

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom
(bilaga 5)

Förslag till förändringar från 1 januari 2018
 Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
 Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir
avgiftsfritt. Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en
intäktsförlust på ca 38 000 kronor).

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter för öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom
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Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Anna Tschannen
Sandra Stern
Vårdstöd

Översyn Taxor och avgifter
1. Påminnelse- och inkassoavgift
Nuvarande avgift för påminnelse- och inkassoavgift är 50 kronor respektive 160
kronor. Sen år 2013 ändrades maxbeloppet för lagstadgad påminnelseavgift till 60
kronor och maxbeloppet för lagstadgad inkassoavgift till 180 kronor.
Region Kronobergs påminnelse- och inkassoavgift skiljer sig från SVEA
Ekonomis andra kunders avgift då övriga kunder valt att höja till maxbeloppet för
lagstadgad avgift. I och med differentierad avgift gentemot SVEA Ekonomis
andra kunder medföljer frågor om avgifterna då beloppen inte längre är
igenkännande för kunderna.
Intäkten för påminnelse- och inkassoavgiften tillfaller Region Kronoberg.
Intäkten för påminnelser år 2016: ca 440 000 kronor
Intäkten för inkasso år 2016: ca 580 000 kronor
Vid en höjning av påminnelse- och inkassoavgift skulle det innebära en
intäktsökning.
Intäktsökning
Påminnelser

Ca 90 000 kronor

Inkasso

Ca 70 000 kronor

Summa

Ca 160 000 kronor

Förslag till beslut:
Att höja påminnelse- och inkassoavgift till 60 kronor respektive 180 kronor.
Vi föreslår att höjningen sker i samband med införandet av det nya
ekonomisystemet 2018-01-01.
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2. Ersättning om patienten blir utan vård
Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan patienten
idag få ersättning för de utlägg patienten haft med max 800 kronor per tillfälle. En
förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av
”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker
en större olycka med oväntade akutfall får patienten ingen ersättning.
I efterhand kan patienten begära ersättning för verifierade utlägg med högst 800
kronor vid uppvisande av kvitto eller liknande som styrker kostnaderna.
Utredningen gjordes i syfte att se om ersättningen var rimlig eller om beloppet
skulle sänkas eller höjas.
Förslag till beslut
Att behålla beloppet för ersättningen med 800 kronor.
Vi har inte fått några indikationer från verksamheten eller patienter att
ersättningen är för låg eller för hög, därför föreslås att ersättningen kvarstår med
max 800 kronor.

3. Anhörigs övernattning på familje BB
Nuvarande avgift för anhörigs övernattning på familje BB är 150 kronor per
övernattning.
År 2015 hade Region Kronoberg 2 637stycken övernattningar och år 2016 hade
Region Kronoberg 2 513 stycken övernattningar vilket innebär en intäkt på
395 550 kronor år 2015 respektive 376 950 kronor år 2016.
Utredningen gjordes för att se huruvida avgiften ska kvarstå på 150 kronor per
övernattningen eller om anhörigs övernattning på familje BB ska vara avgiftsfritt.
Förslag till beslut:
Att behålla avgiften för anhörigs övernattning på familje BB då intäkten är
betydande och skulle vara en märkbar intäktsförlust.
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4. God man och förvaltare
Nuvarande avgift för ett läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av
godmanskap är 375 kronor. Region Kronoberg har ingen avgift för läkarintyg för
utredning om anordnande av förvaltarskap. Vid utförandet av både läkarintyg för
utredning i ärende om anordnad av godmanskap och läkarintyg för utredning om
anordnande av förvaltarskap tas en besöksavgift ut.
Den som blir utsedd till god man företräder och hjälper medborgaren i olika
frågor som har med medborgarens ekonomi att göra samt se till att medborgaren
får de insatser och ersättningar som medborgaren har rätt till. Till skillnad från
godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. En förvaltare får
medborgaren om det bara är absolut nödvändigt och då förlorar även sin
rättshandlingsförmåga.
År 2015 skrev Region Kronoberg 71 stycken intyg för godmanskap och år 2016
skrevs 101 stycken intyg för godmanskap vilket innebär en intäkt på 26 625
kronor år 2015 respektive 37 875 kronor år 2016.
Utredningen som gjorts var för att se huruvida avgiften för läkarintyget för
anordnande av godmanskap ska kvarstå eller bli avgiftsfri.
Förslag till beslut:
Att avskaffa avgiften för läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av
godmanskap men att besöksavgiften kvarstår för båda anordnande av
godmanskap och förvaltarskap.
Att avgiftsfria läkarintyg för anordnande av godmanskap gör att alla medborgare
har möjlighet till en god man utan att kostanden för intyget för anordnande av
godmanskap blir en avgörande faktor. Det är även fördelaktigt att hanteringen för
godmanskap är densamma som intyg för anordnande av förvaltarskap då det kan
vara problematiskt för vårdpersonalen att veta om medborgaren ska ha en god
man eller förvaltare.
Vi föreslår att förändringen sker 2018-01-01.
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2018-01-01
Region Kronoberg
Sandra Stern
Anna Tschannen

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare.

1 Patientavgifter i öppen vård...........................................................................................2
2 Besök - tillämpningsregler.............................................................................................3
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Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök ..................................................3
Besök hos flera vårdgivare inom en vårdenhet .............................................................3
Flera läkarbesök inom 24 timmar....................................................................................4
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten vård ...................4
Avgiftsfria besök ................................................................................................................4
Avgiftsfria besök enligt lag...........................................................................................4
Övriga avgiftsfria besök................................................................................................4
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I samband med besök........................................................................................................6
Mellanliggande provtagning..............................................................................................6
Patient från läkare utan offentlig finansiering................................................................6
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5 Tekniska hjälpmedel .......................................................................................................8
6 Tandvård .............................................................................................................................9
Högkostnadsskydd.............................................................................................................9
Uteblivandeavgift ...............................................................................................................9
Tandvård för personer från andra länder.....................................................................10
Tandvård för asylsökande m.fl. .....................................................................................10
7 Högkostnadsskydd ........................................................................................................11
Högkostnadsskydd – sjukvård .......................................................................................11
Vad är högkostnadsskydd?.........................................................................................11
Vad ingår i högkostnadsskyddet?..............................................................................11
Vad ingår inte i högkostnadsskyddet? ......................................................................11
Högkostnadskort och Frikort....................................................................................11
Köp av frikort ..............................................................................................................12
Makulering av faktura .................................................................................................12
Högkostnadsskydd för patienter från andra landsting ..........................................12
Högkostnadsskydd – läkemedel ....................................................................................12
8 Asylsökande m.fl. ...........................................................................................................13
9 Personer från andra länder ..........................................................................................14
Personer från EU/EES ..................................................................................................14
Nödvändig vård ...........................................................................................................14
EU-kort.........................................................................................................................14
Planerad vård ...............................................................................................................15
Personer från länder utanför EU/EES ........................................................................15
10 Sjukvård för utlandssvenskar ....................................................................................16
Utlandssvenskar från EU/EES .....................................................................................16
Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES...........................................................16
Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer och utsända personer.............................16
11 Uteblivna tidsbeställda besök ...................................................................................17
12 Avgiftsbefrielse ..............................................................................................................18
13 Betalning .........................................................................................................................19
994afdcf-64e5-414e-ab278f14cacfb291.docx

Page 241 of 630

Sida 1 av 19

REGION KRONOBERG

1 Patientavgifter i öppen vård
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.
Patientavgift vid vårdkontakt med läkare (även vid hembesök)

Avgift

Läkarbesök inom vårdvalet (exkl. jourläkarcentral), oavsett specialitet och öppethållande.

150 kr

Allmänläkare

150 kr

Övriga specialister

300 kr

Besök vid jourläkarcentral och akutmottagning (Växjö och Ljungby)

300 kr

Tilläggsavgift vid första remissbesöket från allmänläkare/läkare inom vårdvalet. (För
vidareremisser och återbesök tas alltid full avgift ut)

150 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Förlängning av sjukintyg/annan rådgivning per telefon (telefonkonsultation av sådan
omfattning att den kan anses ersätta ett personligt besök).

100 kr

Grupptaxa, primärvård (halv patientavgift)

75 kr

Grupptaxa, länssjukvård (halv patientavgift)

150 kr

Läkarbesök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Läkarbesök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Receptförskrivning

0 kr

Förskrivning av hjälpmedelskort

0 kr

Patientavgifter vid vårdkontakt annan vårdgivare än läkare (sjukvårdande behandling)
(även vid hembesök)

Avgift

Sjuksköterska, allmän och med specialinriktning/undersköterska (gäller alla vårdformer)

100 kr

Annan vårdgivare (avser arbetsterapeut, dietist, fotvårdsterapeut,
hörselvårdsassistent/audionom, kurator, logoped, oftalmologassistent, ortopist, psykolog,
psykoterapeut och sjukgymnast m.fl.)

100 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Grupptaxa

50 kr

Besök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Besök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Måltider

Avgift

Patient: Lunch/middag (avgiften motsvarar personalpris exkl. moms)

70 kr

Anhörig: Frukost

30 kr

Anhörig: Lunch/middag

70 kr

Anhörig: Kvällsmål

56 kr

Övriga avgifter (även vid hembesök)

Avgift

Utprovning av tekniska hjälpmedel

0 kr

Hembesökstillägg

0 kr

Provtagning

100 kr

Cytostatikabehandling (gäller såväl på mottagning som i hemmet)

300 kr

Dialysbehandling

300 kr

Strålbehandling

300 kr

Blodtransfusion (onkologmottagningen)

300 kr

Videomöten som ersätter ett fysiskt besök (virtuella besök)

100 kr

Röntgenundersökning

0/150/300 kr
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2 Besök - tillämpningsregler
Sammanhängande besök
Patientavgiften vid ett öppenvårdsbesök skall enligt lagen om allmän
försäkring (AFL 2, Förordning 1984:908 § 8) omfatta:
”…samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning,
provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av
läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt förbands- och
annat förbrukningsmaterial”
Följande tillfällen räknas också som sammanhängande besök, där endast
en patientavgift betalas:
 Besök som enbart avser en åtgärd som normalt skulle ha ingått i
ett annat besök. (T.ex. då en röntgenundersökning av praktiska
skäl görs dagen efter akutbesök på jourtid, eller provtagning i
förväg för att analysen ska vara klar till följande besök.)
 Åtgärder i direkt anslutning till en poliklinisk operation – som
provtagning dagarna före, och/eller återbesök direkt kopplade till
operationen för t.ex. omläggning – ska ingå som en del i den
polikliniska operationen och en avgift tas ut.
 De fall då ett sjuksköterskebesök övergår till att bli ett läkarbesök.
Då ska patienten inte betala full avgift för båda besöken, utan
”betalar upp sig” så att den totala avgiften för båda besöken
motsvarar den ordinarie patientavgiften för läkarbesök.
Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök
 I samband med sjuksköterskebesök ingår recept i besöket.
 Receptet ingår även i besök för sådana recept som är utanför
sjuksköterskans förskrivningsrätt och där läkare istället skriver erecept.
Besök hos flera vårdgivare inom en vårdenhet
 Om en patient under en dag besöker flera vårdgivare inom samma
vårdenhet, och för samma åkomma, tas bara en avgift ut.
 Besöker patienten både läkare och annan/andra vårdgivare är det
avgiften för läkarbesöket som ska tas ut, patienten betalar upp sig
till avgiften för läkarbesöket.
 Regeln gäller även då något/några av besöken sker hos en
vårdgivare inom de paramedicinska disciplinerna (arbetsterapeut,
dietist, kurator, logoped eller sjukgymnast/fysioterapeut), förutsatt
att det gäller samma åkomma.
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Flera läkarbesök inom 24 timmar
 Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas
ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker
på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.
 Observera dock att vid flera läkarbesök inom 24 timmar, men för
olika åkommor, reduceras inte patientavgiften.
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten
vård
 Patienten betalar för öppenvårdsbesöket, enligt gällande taxa,
även om besöket direkt leder till inskrivning i sluten vård.
Avgiftsfria besök
Avgiftsfria besök enligt lag

Sjukvårdshuvudmännen är enligt gällande lagstiftning ålagda att
tillhandahålla vissa åtgärder/besök utan särskild ersättning.
Åtgärder/besök inom ramen för
Smittskyddslagen (även första besöket/provtagningen om man misstänker
smitta) och lagen om ersättningar för viss födelsekontrollerande
verksamhet är avgiftsfria för vårdtagaren. Enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) är insatsen för råd och stöd
avgiftsfri.
Patientavgift får inte heller tas ut för öppen sjukvård av personer som
- är anhållna
- är häktade
- är intagna på kriminalvårdsanstalt
Övriga avgiftsfria besök

-

Specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt
Tobaksavvänjning

Besök vid vård i livets slutskede (terminalvård)
Läkarbesök i hemsjukvård hos patienter i terminalvård är avgiftsbefriade
från och med den dag läkaren ger distriktssköterskan/sjuksköterskan rätt
att konstatera dödsfall.
Fria återbesök – antibiotika
Kostnadsfritt återbesök kan erbjudas patienter som söker för en infektion,
och det är tveksamt om antibiotika ska ges eller inte. Den nya
bedömningen ska göras inom en vecka, och gäller patienter som inte
blivit friska – och förutsatt att ingen antibiotika skrivits ut vid det första
besöket.
Enligt regionstyrelsens beslut gäller tillämpningen vid följande enheter:
- Mottagningar inom primärvården
- Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna CLV och LL
- Öronklinikerna CLV och LL
- Infektionskliniken CLV
- Privata barn-, öron- och allmänläkarspecialister
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Besök under graviditet/kontroller efter förlossning
Besök inom mödrahälsovården eller på kvinnokliniken är avgiftsfria
under graviditeten, för patienter som är inskrivna i mödrahälsovården.
Det gäller även om en patient inskriven i mödrahälsovården uppsöker
vårdcentral för graviditetsrelaterade besvär.
Avgiftsfrihet gäller även för efterkontroll och för besök på grund av
graviditetsrelaterade besvär upp till tre månader efter förlossningen.
Hälsokontroll mammografi 40 - 74 år
Hälsokontroller mammografi som patienten automatiskt blir kallad till.
D.v.s. att avgiftsfriheten gäller den allmänna bröstkontrollen som alla kvinnor
från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra där syftet är att
hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge symtom.
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov 23 – 60 år
D.v.s avgiftsfriheten gäller kvinnor i åldern 23-60 år. Cellprovskontroll var
tredje år för kvinnor mellan 23-50 år och vart femte år mellan 50-60 år.
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3 Provtagning
I samband med besök
När provtagning sker i samband med ett läkarbesök/besök hos
sjuksköterska ingår denna i besöket och någon särskild avgift tas ej ut.
Det gäller även om provtagningen skulle gälla en annan åkomma än den
som sjuksköterske-/läkarbesöket avsåg.
Mellanliggande provtagning
Vid s.k. mellanliggande provtagningar som sker utan samband med annat
besök hos läkare/sjuksköterska ska patienten betala patientavgift om 100
kr för provtagningen, oavsett om provtagningen avser en eller flera
åkommor.
Patient från läkare utan offentlig finansiering
När en patient kommer från en läkare som saknar offentlig finansiering
(privata läkare utan avtal eller ersättning enligt lag samt
företagshälsovården) ska patienten alltid betala 100 kr i
provtagningsavgift och provtagningen ligger utanför grunduppdraget.
Eventuellt frikort gäller inte för denna tjänst och betald avgift får inte
tillgodoräknas högkostnadsskyddet.
Observera att avgift för provtagning inte kan tas ut om det är personal
från annan huvudman som utför provtagningen, t.ex. då kommunens
personal utför provtagningen åt primärvården.
Undantag, då avgift ej ska tas ut:
 Provtagning som sker någon dag i förväg för att diagnos ska
kunna ställas vid efterföljande besök. Även provtagning som sker
i efterhand är kostnadsfri, om den inte kunnat ske som planerat,
inför eller samma dag som besöket. (För att provtagningen ska
anses ske i samband med besöket, ska den ske max 10 dagar före
eller efter besöket).
 Provtagning inför inskrivning i sluten vård, alternativt före
öppenvårdsoperation.
 Provtagning/undersökning där patienten har remiss från
läkemedelsdispensären.
 Provtagning på donator som sker inför operation. I de fall
patienten uppmanas göra vissa uppföljande provtagningar,
exempelvis efter donation av njurar, är dessa också gratis.
Förutsättningen är att provtagningen sker på begäran av läkare.
 Provtagning som sker på sjukvårdens initiativ, för att spåra en viss
smittkälla. Exempelvis då man i uppspårande syfte tar prover på
samtliga barn och personal på en förskola.
 Vid provtagning av flera medlemmar i en och samma familj för att
spåra viss smittkälla betalas endast en patientavgift, för övriga
inom samma familj är provtagningen avgiftsfri.
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Provtagning för Hepatit C, då det gäller patienter som kallats av
regionen för uppföljning på grund av att de riskerat att ha smittas i
samband med blodtransfusioner under tiden 1965 – 1991. Även
för patienter som inte kallats aktivt av regionen, men erhållit blod
före 1991 ska provtagningen vara avgiftsfri.
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4 Grupptaxa/ halv avgift
Huvudprincip:
Besök hos vårdgivare som sker i grupp om minst 5 personer ska
grupptaxa tillämpas. Halv patientavgift gäller.
 50 kr om vårdgivaren är annan än läkare
 75 kr om vårdgivaren är allmänläkare
 150 kr för övriga specialistläkare
Motsvarande avgift ska även tillämpas inom sjukgymnastiken vid s.k.
rehabiliteringsträning. Dessa besök ska vara ordinerade av
sjukgymnast/fysioterapeut, ingå som en del i patientens rehabilitering,
journalföras, utvärderas och följas upp. Här gäller högkostnadsskyddet
och ersättning för sjukresa (enligt gällande regler för sjukresor).
Observera att grupptaxa kan tas ut vid viss friskvård, men att
högkostnadsskydd och ersättning för sjukresor då inte gäller.
Bestämmelserna angående högkostnadsskydd och sjukresor gäller inte
heller vid s.k. friskvårdsträning där patienten genom att köpa träningskort
kan fortsätta att träna själv inom sjukgymnastikens lokaler.

5 Tekniska hjälpmedel






Utprovning av tekniska hjälpmedel är gratis. Utprovningen kan omfatta
ett eller flera besök. Samtliga dessa besök är avgiftsfria.
Ett förskrivet hjälpmedel betraktas som ett lån och ägs formellt av
regionen.
För vissa hjälpmedel och vid tidsbegränsade lån m.m. av
hjälpmedel, betalas en särskild egenavgift. Storleken på
egenavgiften varierar beroende på typ av hjälpmedel m.m.
Regionen tar ut en viss ersättning för förlust av hörapparater.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel ingår ej i
högkostnadsskyddet. Aktuella egenavgifter för tekniska
hjälpmedel redovisas i särskilt dokument ”Tekniska hjälpmedel”
som kan hämtas på webben under Taxor och avgifter. I övrigt
hänvisas till berörd enhet som handhar hjälpmedlet.
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6 Tandvård
Avgifter
Regionen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
för följande målgrupp:
– de som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för
– de som får hälso- och sjukvård i hemmet
– de som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
– de som bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård,
omsorg eller service
Den uppsökande tandvården är kostnadsfri.
För nödvändig tandvård till ovannämnda målgrupper, tandvård som är
ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling samt tandvård för personer
med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning tillämpas motsvarande avgifterna i den öppna hälsooch sjukvården.
Följande avgifter gäller:




300 kr per behandlingstillfälle hos specialisttandläkare
150 kr per behandlingstillfälle hos allmäntandläkare
100 kr per behandlingstillfälle hos tandhygienist

För oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser (d.v.s.
behandlingen kräver samarbete mellan oralkirurg, specialister och olika
medicinska specialister) är avgiften 300 kr per besök. För övriga
oralkirurgiska åtgärder tillämpas tandvårdsförsäkringens regelverk.
Högkostnadsskydd
De avgifter som betalats enligt ovan, får även tillgodoräknas i
sjukvårdens högkostnadsskydd.
På de tandvårdskvitton som ingår i högkostnadsskyddet skall finnas
noterat/stämplat att det avser nödvändig tandvård alt tandvård som ett led
i en kortare sjukdomsbehandling.
Uteblivandeavgift
 Barn 150 kr
 Borttappad tandställning 300 kr
 Vuxen 350 kronor ≤ 30 min och 700 kronor ≥ 30 min
 Observera att för övrig tandvård som inte är frikortsgrundande
gäller andra avgifter och andra uteblivandeavgifter enligt gällande
tandvårdstaxa.
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Tandvård för personer från andra länder
- Personer bosatta i EU, Norge och Quebec betalar samma avgift
som bosatta i landstinget.
- Medborgare utanför EU betalar 100 %, här sker ingen
subventionering.

Tandvård för asylsökande m.fl.
Tandvård asylsökande m.fl.

Barn
Asylsökande vuxna
Tillståndslösa (gömda och
papperslösa)
Inneliggande på lasarett

Avgift

Asylsökande och tillståndslösa barn under 18 år har rätt till
motsvarande tandvård som barn födda i Kronoberg.
Asylsökande vuxna betalar 50 kr
Vuxna betalar som asylsökande
- Asylsökande med giltigt LMA-kort betalar ingen avgift
- Tillståndslösa betalar ingen avgift
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7 Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd – sjukvård
Vad är högkostnadsskydd?





Högkostnadsskyddet är ett kostnadstak. Det innebär att en patient
under en 12-månadersperiod maximalt ska betala upp till angivet
högkostnadsskydd.
Högkostnadstaket för besök inom den öppna hälso- och
sjukvården är 1 100 kr.
Observera att asylsökande har särskilt högkostnadsskydd som
ersätts av Migrationsverket, därför tillämpas inte dessa regler för
dem.

Vad ingår i högkostnadsskyddet?








Patientavgifter för läkarvård, sjukvårdande behandling m.m. enligt
punkterna 1 – 4 ovan hos offentliga vårdgivare inom regionen.
Patientavgifter för läkarvård, sjukgymnastik mm hos privata
vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag.
Patientavgifter från besök hos privata vårdgivare med vårdavtal
med regionen (t.ex. läkare, barnmorska, naprapat och psykolog)
Patientavgifter för besök inom grunduppdraget hos privata
vårdcentraler inom vårdvalet.
Patientavgifter för den tandvård som omfattas av sjukvårdens
Patientavgift för hälsokontroll av stora kroppspulsådern

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?






Avgifter för intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar
utan samband med sjukdom
Hälsovård
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Kommunal sjukvård

Högkostnadsskydd







Alla frikortsgrundande besök ska bokföras i e-frikortstjänsten
direkt vid besökstillfället, oavsett betalningssätt. Det innebär att en
faktura inte behöver vara betald för att patientens besök ska
bokföras i e-frikortstjänsten.
Alla enheter där man tar betalt, är skyldiga att föra in uppgifter i efrikortstjänsten.
Att föra in uppgifter i e-frikortstjänsten gäller även för besök som
utförts på annan mottagning, både inom som utom länet.
Frikort registreras i Cosmic vid det besök då patienten uppnår
högkostnadstaket. Patienten erhåller inget fysiskt frikort utan det
skickas endast om patienten efterfrågar det.
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Patienten måste själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.
Om giltigt frikort inte finns registrerat i Cosmic, ska ordinarie
patientavgift faktureras. Patienten ska även informeras om att
fakturan makuleras mot uppvisande av frikort och kvittot på
patientavgiften vid den enhet där besöket skett.

Köp av frikort

Möjlighet att köpa ett frikort ska erbjudas dvs. att patienten betalar den
summan som återstår till 1100 kronor eller totalbeloppet, 1100 kronor.
Makulering av faktura

Om en patient kan uppvisa högkostnadskort/kvitton motsvarande 1 100 kr
kan obetalda räkningar makuleras under förutsättning:
- att de avser besök under den s.k. ”kvalificeringstiden” och
- att de inte gått vidare till inkasso, då måste kontakt tas med
Kundtjänst Vårdstöd (0470 – 58 96 50)
Uppfylls inte båda dessa kriterier ska räkningarna betalas.
Högkostnadsskydd för patienter från andra landsting/regioner

Högkostnadsskydd gäller även för patienter från andra landsting/regioner.
Frikort kan därför komma att utfärdas för patienter från andra
landsting/regioner i samband med besök inom Region Kronobergs
sjukvård. Då gäller följande:
- Vid utfärdandet av frikort gäller det högkostnadstak som gäller i
vårdlandstinget, alltså 1 100 kronor.
- Bestämmelser kring avgifter och kvalificerade besök kan variera
mellan landstingen, men i dessa fall är det alltid vårdlandstingets
regler som gäller.

Högkostnadsskydd – läkemedel
Högkostnadsskyddet för läkemedel uppgår till 2 200 kr och
administreras av apoteket. Då landstinget tagit över kostnadsansvaret för
läkemedel är det landstingets skyldighet att avgöra tvister om
tillämpningen av reglerna i ”Lagen om högkostnadsskyddet vid inköp av
läkemedel”. Eventuella ”överklaganden” ska skickas till
ekonomidirektören.
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8 Asylsökande m.fl.
När de som vårdas är asylsökande eller andra utlänningar som har rätt att
få ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), gäller
under vissa förutsättningar särskilda patientavgifter. Detta regleras i SFS
1994:362 ”Förordning om vårdavgifter mm för vissa utlänningar”.
Avgifter asylsökande och tillståndslösa

Avgift

Asylsökande som har ett giltigt ”Tillfälligt LMA-kort för
utlänning i Sverige” och personer som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd (tillståndslös) erbjuds akut
vård och sådan vård som inte kan anstå.
Subventionerad avgift gäller vid följande tillfällen:
- vid läkarbesök inom den offentliga primärvården
- för läkarvård som ges efter remiss från den offentliga
primärvården

Besök hos läkare 50 kr
Annan sjukvårdande
behandling än läkarvård 25 kr

- vid annan sjukvårdande behandling än läkarvård inom
den offentliga vården om den ges efter remiss av en
läkare inom den offentliga vården.
Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut
vård och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss
saknas

Ordinarie patientavgift
Patienten betalar hela
vårdkostnaden (=
utomlänsavgift)
Avgiftsfritt

Besök som avser planerad vård som inte ersätts av
Migrationsverket
Barn och ungdom under 18 år
Ungdomar mellan 18 och till det kalenderår de fyller
19. Endast rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Från och med den dagen de fyller 85 år och äldre. Endast
rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Förebyggande barna- och mödravård inom den
offentliga primärvården, förlossningsvård eller vård och
åtgärder enligt smittskyddslagen

Sjukresa

Asylsökande/tillståndslösa som uteblir från besöket
Hälsosamtal/Hälsoundersökningar ska erbjudas
asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare samt
tillståndslösa
En person i etableringsreformen som fått fullständigt
personnummer, men fortfarande kan visa upp giltigt
LMA-kort

Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

Avgiftsfritt
Asylsökande och tillståndslösa
skall betala avgift för sjukresa
enligt gällande
sjukresebestämmelser, dock
med högst 40 kr per enkelresa
Uteblivandeavgift tas ut på
sedvanligt sätt, d.v.s. patienten
får betala vårdgivarens
ordinarie patientavgift
Avgiftsfritt
Betalar som asylsökande
enligt ovan men har rätt till
fullständig sjukvård.
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9 Personer från andra länder
Läs mer om vård av personer från andra länder i Turisthandboken:
http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vard-av-personer-fran-andralander/Turisthandboken/
Personer från EU/EES
Nödvändig vård

Förordning (EEG) 1408/71 reglerar rätten till vård i andra EU/EES-stater.
De personer som är försäkrade enligt dessa regler ska kunna intyga sin
rätt till vård i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp det
Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). För personer från nordiska
länder räcker det med att lämna fullständigt namn och bostadsadress.
Försäkrade i andra EU-länder har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till
nödvändig vård (inklusive akut vård).
En EU/EES-patient, som är berättigad till nödvändig vård,
- betalar samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige.
- omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård
- har rätt till ersättning enligt regionens sjukreseregler
- omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel
Rätten till nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga
medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat.
De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt
hemland p.g.a. medicinska skäl. Nödvändig vård inkluderar även
följande:
- Vård som orsakats av kronisk sjukdom
- Provtagningar och medicinska kontroller
- Förebyggande mödra- och barnavård
- Förlossning
Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland
anses den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i
exempelvis fem månader kan ha rätt till mer omfattande vård än en
person som planerar att bara stanna här i några dagar. Det är behandlande
läkare som i det enskilda faller avgör vad som ska anses vara nödvändig
vård. Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet
med resan till Sverige är att söka vård.
EU-kort





Regionen har rätt att fakturera Försäkringskassan för EU/EESpatienter, för utförd vård enligt gällande utomlänstaxa, under
förutsättning att patienten har ett giltigt EU-kort. Vid besöket
måste EU-kortet därför kopieras och skickas in till
Redovisningsstöd.
Patienter från de övriga nordiska länderna behöver inte visa EUkortet. I dessa fall är det tillräckligt att registrera patientens namn
och bostadsadress.
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Om EU-kortet saknas eller är ogiltigt, och det handlar om
patienter från länder utanför Norden, ska patienten själv betala
hela beloppet för vården, enligt gällande utomlänstaxa. Den
vårdsökande kan då få ersättning för sina utlägg från sin
motsvarighet till vår Försäkringskassa i det andra EU-landet.

Planerad vård

För att en EU/EES- patient skall få planerad vård i Sverige till samma
vårdavgift som bosatta inom landstinget, krävs att patienten fått detta
godkänt av sin motsvarighet till vår Försäkringskassa i sitt hemland. Med
planerad vård avses att syftet med resan till Sverige är att söka vård.
Patientens Försäkringskassa ska styrka att det finns tillstånd för vård i
Sverige, på blankett E112.
Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder en utökad
möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så kallade
”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka planerad
vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt hemland.
Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av EU/EES-patienter är
under bearbetning.
Patient från en annan EU/EES-stat som arbetar i Sverige under högst 12
månader

Vistelse i Sverige för arbete under högst 12 månader ger rätt till både nödvändig
och planerad vård till samma vårdavgift som bosatta inom Regionen. Patienten
ska dock kunna uppvisa ett giltigt intyg av Försäkringskassan utfärdat
”Intyg om bosättning i Sverige” enligt förordning 883/2004 (en kopia
skickas till Redovisningsstöd M57). Det är viktigt att intyget är påskrivet
av både arbetsgivare och patient.
Personer från länder utanför EU/EES
Utländska medborgare

Avgift

Personer från:
• Algeriet
• Australien
• Israel
• Quebec

Sverige har sjukvårdsavtal med dessa länder. Det
innebär att personer från dessa länder har, vid
tillfällig vistelse i Sverige, rätt till akut vård och
akut tandvård på samma avgiftsvillkor som
bosatta i Sverige.

Personer som är utländska medborgare,
bosatta i länder utanför EU/EES-området
med vilka Sverige saknar
sjukvårdskonventioner

Dessa personer har inte rätt till någon
subventionerad vård av regionen. Det betyder att
dessa patienter själva får betala den verkliga
kostnaden för såväl akut som planerad vård
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10 Sjukvård för utlandssvenskar
Utlandssvenskar från EU/EES
- Svenska medborgare boende i EU/EES-länder jämställs med övriga
boende och sjukförsäkrade i dessa länder. Det betyder att de har rätt
till akut och nödvändig vård i Sverige till samma avgift som bosatta i
Sverige, under förutsättning att de kan visa upp giltigt EU-kort.
- EU-kortet utfärdas av myndigheterna i respektive arbets- eller
bosättningsland. Om patienten inte kan visa giltigt EU-kort, betalar
utlandssvenskar från andra EU/EES-länder de verkliga kostnaderna i
Sverige för sjukvården.
- Utlandssvenskar från EU/EES-länder är i första hand hänvisade att
söka planerad vård i sitt arbets- eller bosättningsland om de inte fått
intyg E112 från myndigheterna i sitt bosättningsland för planerad vård
i Sverige. Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder
en utökad möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så
kallade ”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka
planerad vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt
hemland. Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av
EU/EES-patienter är under bearbetning.
Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES
- I de fall utlandssvenskar från länder utanför EU/EES blir akut sjuka
under vistelse i Sverige får de öppen vård till samma avgift som
bosatta i Sverige.
- Vid akut sluten vård betalar utlandssvenskar från länder utan för
EU/EES den högsta slutenvårdsavgiften (för närvarande 100 kr per
vårddag) för bosatta.
- Den akuta vården ska sökas i det landsting där vårdbehovet uppkom.
- Om en utlandssvensk täcks av en sjukvårdskonvention grundar den
rätten till akut sjukvård i Sverige. I dessa fall får landstinget ersättning
från Försäkringskassan. Finns ingen konvention om sjukvård svarar
landstinget för kostnaden för akut vård.
Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer och utsända personer
- Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer får öppen
vård till samma avgifter som bosatta i Sverige. De får också sluten
vård, akut och planerad, till den högsta slutenvårdsavgiften (för
närvarande 100 kr per vårddag) för bosatta.
- Motsvarande gäller även för s.k.utsända personer. Med en utsänd
person avses en som arbetar åt en svensk arbetsgivare med anställning
i Sverige men med arbetsplatsen förlagt i ett annat land.
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11 Uteblivna tidsbeställda besök
En sjukvårdshuvudman får kompensera sig för kostnader som
uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från tidsbeställt
läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst ett
dygn i förväg, så att tiden kan ges till någon annan.
Har patienten uteblivit utan att kontakta vården, skall patienten debiteras
en uteblivande avgift.
Uteblivandeavgift:
– Avgiften omfattar vårdgivarens ordinarie patientavgift.
– Avgiften tas ut även för patientgrupper som är avgiftsbefriade
eller har lägre patientavgift, t.ex. barn och ungdom, patienter som
är 85 år och äldre, patienter med frikort, BVC, asylsökande och
patienter som annars går på grupptaxa. Däremot får avgiften inte
tas ut för dem som är avgiftsbefriade enligt lag, se sidan 4.
– Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
– För uteblivet besök avseende intyg/utlåtande samt
åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom ska patienten
debiteras patientavgift för läkarbesök alternativ sjukvårdande
behandling.
Undantag:
– Om man har ett giltigt skäl för att utebli. Med giltigt skäl avses i
huvudsak egen eller nära anhörigs akuta insjuknande, dödsfall
eller motsvarande.
– En patient som insjuknar under helgen och har ett
mottagningsbesök på måndagen ska inte debiteras det uteblivna
besöket - såvida det inte på kallelsen finns ett telefonnummer dit
man kan vända sig och avboka besök även under helger.
– Besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin
– Besök för rådgivning i samband med abort/sterilisering
– Besök inom ramen för smittskyddslagen
– Besök som är avgiftsfria enligt lag
Observera att avgift för uteblivet besök numera får tas ut även vid
planerade besök för preventivmedelsrådgivning.
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12 Avgiftsbefrielse
Patient som får vänta mer än 30 minuter ska få sin faktura makulerad
eller återbetald patientavgift om det gäller ett planerat tidsbeställt besök i
öppen vård och om patienten betalat patientavgift enligt gällande taxa.
Undantag:
Avgiftsbefrielsen gäller inte vid:
 Dagkirurgiska operationer.
 Undersökningar under narkos.
 Besök utan samband med sjukdom.
 Akutbesök, även om patienten fått en tid angiven, liksom s.k. dropin-mottagning hos distriktssköterska. Däremot gäller regeln vid
enheter som tillämpar ”Bra mottagning”.
De 30 minuterna räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram
till dess att personalen påbörjar någon åtgärd som hör samman med
besöket. Besöket anses startat om man påbörjat provtagning eller någon
annan undersökning som ingår i det egentliga besöket. Det räcker inte att
ropa upp patienten i väntrummet och placera henne/honom i ett annat rum
utan att göra något mer.
För att patienten ska befrias från avgift förutsätts, att patienten håller sin
del av överenskommelsen, d.v.s. kommer på utsatt tid. Patienten ska
dessutom kräva avgiftsbefrielse i direkt anslutning till besöket.
Observera att eventuell registrering i högkostnadskort ska strykas i
samband med att pengarna återbetalas.
Om patienten blir utan vård
Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan man få
ersättning för de utlägg man haft med max 800 kronor per tillfälle. En
förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av
”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker
en större olycka med oväntade akutfall får man inte ersättning.
Faktura för inställt besök skickas inte ut. I efterhand kan man begära ersättning
för verifierade utlägg med högst 800 kronor. Man kan dessutom begära ersättning
om man har betalat egenavgift för sjukresa.
För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver man till den
vårdenhet där man skulle ha fått vård. Man ska bifoga kvitto eller liknande som
styrker kostnaderna.
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13 Betalning
Betalsätt
Patientavgifter i Region Kronobergs landstingsdrivna vård betalas via faktura,
betalkort eller kontant. Fakturan har 30 dagars kredittid och det tillkommer ingen
fakturaavgift. På akutmottagningen och jourläkarcentralen är faktura enda
möjliga betalsätt.
Avbetalningsplan
För det fall patienten vill ha en avbetalningsplan kan det göras efter
överenskommelse, avgift kan då tillkomma motsvarande den avgift anlitat
inkassoföretag tar.
Betalningspåminnelse
Om patienten inte betalar inom 30 dagar skickas en betalningspåminnelse.
En betalningspåminnelseavgift på 60 kr tas då ut. Om kravet trots
påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav till patienten på ytterligare
180 kr.
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AVGIFTER I SLUTEN VÅRD
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare.

Generell regel
Ålder

Avgift

0 - 19 år

0 kr per dag

Kalenderåret patienten fyller 20 år

100 kr per dag

Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år
de fyller 19. Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.

Undantag
Patienter i åldersgruppen 20-39 år med hel sjuk- eller
aktivitetsersättning
 50 kr i vårdavgift för dag 1-30.
 För resterande vårddagar gäller avgift enligt den generella
regeln.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst
Vårdstöd.
Patienter med låg inkomst
 50 kr i vårdavgift.
 Gäller för de patienter som har en skattepliktig inkomst lägre än
8000 kr per månad, d.v.s 96 000 kr per år.
 Inkomsten kan verifieras av Skattemyndigheten eller
Försäkringskassan.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst
Vårdstöd och en ny ansökan med verifierad inkomst ska lämnas
vid varje vårdtillfälle.
 Retroaktiv sänkning av den ändrade avgiften görs bara på
fakturor som gäller det senaste betalda vårdtillfället eller om
fakturan är obetald.
Avgiftsbefriade patientgrupper vid sluten vård
- Asylsökande
- Värnpliktiga
- Anhållna
- Häktade
- Intagna på kriminalvårdsanstalt
7b6fa2b2-854e-4531-bc60c56934fa51dd.docx
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Permission
Om permission omfattat ett helt kalenderdygn (00.00-24.00) medges
avgiftsavdrag. Exempel: En patient åker hem på fredagskvällen och
kommer tillbaka på söndagskvällen. I detta fall sker avdrag för ett
dygn, eftersom det endast är lördagsdygnet som omfattar ett helt
kalenderdygn.
Observera patienter på vårdenheter med 5-dygnsvård faktureras för 5
vårddagar per vecka.

Patienthotell
Ansvarig vårdenhet ansvarar för att boka in patienten till ett av våra
avtalade hotell. Patienten betalar en egenavgift som motsvarar
avgiften för slutenvård, 100 kr. Egenavgiften registreras av ansvarig
vårdenhet i Cosmic som sedan faktureras till patient.

Fakturering och betalning
-

In- och utskrivningsdag räknas som en dag.
Faktura ska skickas till patienten inom 5 arbetsdagar från
utskrivningsdagen.
Patienter som vårdas mer än 30 dagar faktureras första gången
vid nästföljande månadsskifte.
Patienten faktureras en gång per månad vid långvarig vård. Sista
fakturan skickas alltid inom 5 arbetsdagar från
utskrivningsdagen.
Betalning ska ske inom 30 dagar.
Ingen faktureringsavgift ska tas ut.
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Avgifter tekniska hjälpmedel och bidrag

Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare

Egenavgift: Engångsavgift som patienten betalar vid utlämnandet av hjälpmedlet. Ny egenavgift gäller vid varje ny förskrivning.

Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

Egenavgift

120 kronor
240 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

245 kronor
245 kronor

Ortopediska skor (per par)
över 18 år
under 18 år

610 kronor
360 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

245 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

220 kronor
350 kronor

Syntekniska hjälpmedel
CCTV- utrustning
Daisy
Elektroniskt förstoringsglas
Fickminne
Glasögon
Glasögon och linser för patienter som har afaki samt
barn och ungdomar 0-19 år

Kostnadstak

330 kronor
330 kronor
330 kronor
330 kronor
330 kronor (80 kr per glas och 170 kr för bågen)
Se under hjälpmedelsbidrag
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3300 kronor

Andningshjälpmedel
Apneskena
CPAP-utrustning
Kommunikation/kognitionshjälpmedel
Handdatorer
Ur och klockor
Telefon, specialmodell
Daisy
Cyklar och elrullstolar
Cyklar för barn och ungdom
Elrullstolar

Egenavgift
35% av kostnaden

Lån/hyra/driftsavgift
165 kronor per månad

550 kronor
550 kronor
550 kronor
330 kronor
550 kronor

550 kronor per år

Träningshjälpmedel
220 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

55 kronor per påbörjad 14dagarsperiod, max 440 kronor
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Bidrag

Kostnadstak

40 % av anskaffningskostnaden

3000 kronor

Hjälpmedelsbidrag
Bidrag vid olikstora fötter (minst 2 nr). Bidraget avser inköp för det
ena paret skor
500 kronor
Cykelbidrag för specialcykel

Kompressionsstrumpor till canceropererade patienter som drabbas av Tre (3) avgiftsfria strumpor per år, för fjärde
lymfödem
strumpan (4) o.s.v. betalar patienten 245 kr.
Glasögon och linser för patienter som har afaki

Bidrag med 100 kr för bågarna och hela kostnaden
för glasen/linserna

Glasögon/linser för barn 0-19 år (t.o.m. utgången av det kalenderår
de fyller 19 år)

Bidrag med 800 kronor för glasögon eller linser

Övriga bidrag
Hemodialys
Glutenbidrag
Peruk, permanent behov
Peruk, temporärt behov

6000 kronor
2 150 kronor
6000 kronor exkl. moms
3000 kronor exkl. moms
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AVGIFTER FÖR INTYG OCH
ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND
MED SJUKDOM
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare.
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1 Innehåll
1. Momsplikt .....................................................................................................................2
2. Grunduppdrag..............................................................................................................2
2.1 Inom grunduppdraget.............................................................................................2
2.2 Utanför grunduppdraget ........................................................................................2
3. Avgiftsnivåer .................................................................................................................3
3.1. Avgiftsbefriade intyg och åtgärder/undersökningar.........................................3
3.2. Intyg och åtgärder/undersökningar med fastställd avgift ................................3
3.3. Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd avgift saknas .....................4
3.4. Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa ...........................................4
4. Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar .................................5
5. Övriga regler...............................................................................................................13
5.1. Intyg i sluten vård.................................................................................................13
5.2. Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök ..............................13
5.3. Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv. .....................................13
5.4. Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och foton......14
6. Betalning .....................................................................................................................15
6.1. Fakturering ............................................................................................................15
6.2. Betalningspåminnelseavgift ................................................................................15

7a31a345-391a-4b47-b01004af49e43bb5.docx

Page 265 of 630

Sida 1 av 15

REGION KRONOBERG

1. Momsplikt
Eftersom avgiftsnivån för besök/åtgärder utan samband med sjukdom är
betydligt högre än för besök i samband med sjukdom, är det viktigt att
informera patienten om aktuell avgift redan vid tidsbokningen. De
intyg som är avgiftsbelagda gäller även för barn.
Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller
vårda en persons hälsa är dessutom numera momspliktiga. Det innebär
att undersökningar eller utredningar som sker med det huvudsakliga
syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en
tredje parts beslut är momspliktiga.

2. Grunduppdrag
2.1 Inom grunduppdraget
Den 1 mars 2009 infördes Vårdval Kronoberg inom primärvården. Den
verksamhet som alla vårdcentraler som ingår i vårdvalet ska erbjuda
kallas grunduppdraget. Det är lika för alla enheter, oavsett om det är en
offentlig eller privat enhet och samma patientavgifter och regler skall
tillämpas. De intyg och åtgärder/undersökningar som ingår i
grunduppdraget och där alla vårdenheter ska tillämpa angiven
avgift, har markerats med x i kolumnen ”Inom grunduppdraget”.
(Övriga verksamheter inom landstinget kan bortse från denna
kolumn).
Observera att de intyg och åtgärder/undersökningar som inte finns
specificerade men ändå ses som ett enkelt intyg/åtgärd/undersökning
ingår i grunduppdraget.

2.2 Utanför grunduppdraget
Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget/åtagandet samt eventuellt
tilläggsuppdrag, även utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses
bl.a. åtgärder utan samband med sjukdom såsom resevaccinationer,
hälsoundersökningar, försäljning av varor samt utfärdande av olika intyg
som inte ingår i grunduppdraget. Intyg och åtgärder/undersökningar av
utomlänspatienter utan samband med sjukdom ligger utanför
grunduppdraget. För tjänster som ligger utanför grunduppdraget har
privata vårdgivare frihet att tillämpa andra avgifter än vad som
redovisas i detta dokument samt fritt välja betalningsalternativ.
Offentliga vårdcentraler ska tillämpa nedanstående patientavgifter, även
om det avser verksamhet utanför grunduppdraget.
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3. Avgiftsnivåer
3.1. Avgiftsbefriade intyg och åtgärder/undersökningar
En del intyg avgiftsbefriade för patienten. Undersökning i samband med dessa
intyg är också avgiftsfria, samt ingår i grunduppdraget. I
avgiftsförteckningen nedan redovisas de avgiftsbefriade intygen och
åtgärderna med avgiften 0 kronor.
OBS! Samtliga intyg som skall lämnas till annan enhet inom landstinget är
avgiftsfria!

3.2. Intyg och åtgärder/undersökningar med fastställd avgift
Avgiftsförteckningen tar upp de intyg och åtgärder/undersökningar som
har en fastställd avgift. Det finns fyra olika fastställda avgiftsnivåer som
bygger på hur pass omfattande intyget eller åtgärden/undersökningen är.
Följande avgiftsnivåer gäller för intyg och åtgärder/undersökningar med
fastställd avgift:
Avgift utan moms

Avgift med moms

Enklare intyg/åtgärd/undersökning

300 kr

375 kr

Normala intyg/åtgärd/undersökning

600 kr

750 kr

Omfattande intyg/åtgärd/undersökning

900 kr

1 125 kr

1 500 kr

1 875 kr

Mer omfattande intyg/åtgärd/undersökning

Om patienten gjort ett läkarbesök i samband med att intyget utfärdas
tillkommer normalt, även besöksavgiften för detta .150 kr i primärvård
resp. 300 kr i specialiserad vård. Dessa fall har markerats med ”X”, i
kolumnen ”Besöksavgift tillkommer”.
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3.3. Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:

Avgift utan moms

Avgift med moms

Besöksavgift
tillkommer

300 kr

375 kr

x

Övriga intyg/åtgärder/
Undersökningar där ev.
undersökningar finns
prissatta

300 kr + avgifterna
för
undersökningarna
exkl. moms

375 kr + avgifterna
för
undersökningarna
inkl. moms

Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar där ev.
undersökningar ej finns
prissatta

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning

Inom
grunduppdraget
x

3.4. Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
I avgiftsföreteckningen finns intyg och åtgärder/undersökningar där
patienten betalar enligt timtaxa. Timtaxan kan användas både för
momsbefriade och momspliktiga intyg/åtgärder.
Följande timtaxa gäller:
Avgift utan moms
Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 1 tim

Avgift med moms

1100

1375

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 15 min

275

344

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 1 tim

550

688

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 15 min

138

172

Vid timtaxa ska all tid som går åt ingå i beräkningen av priset, t.ex. tid
för journalläsande, utfärdande av intyg, utskrift samt tid för
åtgärder/undersökningar. Endast röntgenundersökning och
kopiering/avskrifter debiteras då särskilt (se 5.4.).
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4. Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A
Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande
av adoptivbarn, inkl nödvändiga
undersökningar samt hälsoundersökning
och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle
Allmänfarlig sjukdom, undersökning av
anhörig till patient med
(smittskyddslagen)
Anhörigvård, intyg för vård av anhörig
(gäller även för vård av barn)
Anhörigs övernattning på familje BB,
per övernattning
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg
enligt
Aortascreening
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,
Asbest, röntgenundersökning
Audiogram
Aupair, intyg för arbete som. (Motsv.
hälsoundersökning)

Avgift utan
moms

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0
1500

x

0

x

0

x

150

x

0
200

x
timtaxa
750
750

x
x

750

B
Bedömning av prestationsförmåga hos
vissa nyanlända invandrare (avgiften
debiteras arbetsförmedlingen)
Blodgrupperingsintyg, inkl provtagning
Blodgruppering, intyg och provtagning
(blodgivare, inom mödra- och
barnhälsovården)

2750
375

0

x

x

D
Dykarcertifikat/flygcertifikat, intyg för.
(Motsv. hälsoundersökning)
Dödsfall, konstaterande av (även vid
hembesök och på olycksplats)

1875
0

x

E
EEG
EKG, vila, ej i samband med intyg

900
600
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Avgift utan
moms

EKG, arbets, ej i samband med intyg
EKG, arbets, i samband med intyg
Ergometertest, ergometri

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

Avgift med
moms

900
1125

x
x
x

375

x

750
750

x
x
x
x

timtaxa

x

900

F
Faderskapsintyg, inkl. en provtagning
Friskvård, t.ex. gymping, viktreducering
(i grupp tillämpas grupptaxa, se särskild
regel sid. 13)
Färdtjänst, intyg för
Färgsinnesintyg
Färgsinnesundersökning
Försäkringsbolag, intyg

aktuell
patientavgift
0

Försäkringskassan, samtliga intyg och
utlåtande oavsett om förfrågan kommer
från FK eller patienten

0

x

Förvaltare, läkarintyg för utredning i
ärende om anordnande av förvaltarskap

0

G
Avgift utan
moms

Graviditetstest (vid MVC ingen avgift)
Gynekologisk hälsoundersökning på
patientens initiativ, omfattande
autoanamnes, bimanuell undersökning,
inspektion av vagina och portio, enkel
blod- och urinstatus samt cytologprov i
erforderliga fall
Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov), inom screeningprogram
Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov), utanför
screeningprogrammet

0
300

x

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

Avgift med
moms

God man, läkarintyg för utredning i
ärende om anordnande av godmanskap

x

x

x
x

600
100

200
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H

Avgift utan
moms

Avgift med
moms

Handikappfordon
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även
för utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning, allmän
A.Allmän anamnes,
synskärpeundersökning, tonometri, enkel
hörselprovning, enkel blod- och
urinstatus, fysik, normalstatus

375
375
0
600 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

750 i
samband
med intyg

900 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

1125 i
samband
med intyg

900 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

1125 i
samband
med intyg

D. Allmän hälsoundersökning, omfattande
1500 åtgärd
alla undersökningar enligt A, B och C
som ej ska
användas
för intyg

1875 i
samband
med intyg

B. Allmän hälsoundersökning enligt A
samt, färgsinnesundersökning, och/eller
vilo-EKG
C. Allmän hälsoundersökning enligt A
samt, endera av arbets-EKG, audiogram
eller kemisk undersökning (kolesterol,
kreatinin, triglycerider, urinsyra)

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

x

x
x
x

Hälsoundersökning, gynekologisk på
patientens initiativ, omfattande
autoanamnes, bimanuell undersökning,
inspektion av vagina och portio, enkel
blod och urinstatus samt cytologprov i
erforderliga fall
Hälsoundersökningar, riktade:
Hälsoundersökning såsom hälsovård för
äldre, viktgrupper, rök- och alkoholavvänjning, 35-års kontroller och motsv.
oavsett vårdgivare

600

• enskilt eller i grupp om högst 4
personer samtidigt
• i grupp om minst 5 personer samtidigt

100

x

50

x

Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov)
• inom screeningprogrammet
• utanför screeningprogrammet

0
200
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• mammografiundersökning
• aortascreening
• screening för anhöriga med speciell
ögonsjukdom
Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare
genomgått någon hälsoundersökning
(efter sin ankomst till Sverige)

0
200
200
2070

x

0

x

0

x

220

x

• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

I
Influensavaccination, om patienten
tillhör följande riskgrupperna enl.
socialstyrelsen
• Personer över 65 år
• Gravida kvinnor i andra och tredje
trimestern
• Personer, oavsett ålder, med:
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar
(av sjukdom eller behandling)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Astma (för barn och ungdom gäller
svår astma, grad 4, med
funktionsnedsättning)
- Extrem fetma (störst risk vid BMI
över 40)
- Flerfunktionshinder hos barn
• Patienter med kronisk hjärt- och/eller
lungsjukdom samt vissa andra kroniska
sjukdomar
• Gravida kvinnor som inte tidigare
vaccinerats mot A (H1N1)
• Hushållskontakter och personal som
vårdar personer med kraftigt nedsatt
infektionsförsvar
Samtidig influensa och
pneumokockvaccination för ovan nämnda
riskgrupper
Influensavaccination för övriga, icke
tillhörande riskgrupperna

Page 272 of 630

Sida 8 av 15

REGION KRONOBERG

K
Avgift utan
moms

Kör-, trafik- och traktorkort, (pga
sjukdom)

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

Kör-, trafik- och traktorkort, (ej pga
sjukdom)

x
1125

x

L
Livsmedelsintyg

375

Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård
av missbrukare

0

Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av
unga. Utfärdas av barnkliniken.

0

Läkarutlåtande om hälsotillstånd LOH, intyg om

0

x

x
x

x

N
Nykterhetsintyg, i samband med dom för
rattfylleri, inkl. avgift för intyg +
läkarbesök. Provtagningar debiteras
särskilt se nykterhetsprov.

750

x

Nykterhetsprov alkohol

375

x

Nykterhetsprov narkotika

375

x

O
Ortopediska hjälpmedel, intyg för
erhållande av

0

x

P
Parkeringstillstånd, intyg för
Pension, intyg om särskild rätt till (när
myndighet begär intyg)

375
0
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Avgift utan
moms

Pneumokockvaccination
• för medicinska riskgrupperna, se ovan
under influensavaccination.

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

x

0

x

Pneumokockvaccination, för övriga icke
tillhörande riskgrupperna

220

x

Samtidig pneumokock- och
influensavaccination, för övriga icke
tillhörande riskgrupperna

300

x

Samtidig pneumokock- och
influensavaccination för riskgrupperna

Prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, (intyg enligt
Lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända), avgiften debiteras AF
Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten
vård (när enskild begär det)

2750
0

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten
vård (samhällsorgan begär)

x
timtaxa

x

R
Resa, intyg för att avboka

375

Resa, intyg för att ta med mediciner .
Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg, enskilda
Röntgenundersökning, enbart

375
timtaxa
750

x

x

x
x

S
Salmonella/shigellaundersökning,
undersökning/provtagning i samband med
hälsoundersökning, provtagningen ej
föranledd av misstanke om smitta

375
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Salmonella/shigellaundersökning,
undersökning/provtagning för
konstaterande av smitta (föranledd av
misstanke om smitta) samt uppföljning
efter konstaterande av smitta

0
Avgift utan
moms

Smittkoppor, intyg att bifogas ansökan
med befrielse från ympning mot

x
Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

x

Stelkramp, vaccination mot (vid skada
ingår första vaccinationen i ordinarie
besöksavgift)
Sterilisering, intyg om
Synskärpeundersökning

300 +
självkostnad
för vaccinet
0

x
x

T

Avgift utan
moms

Tuberkulinprövning, inkl BCGvaccination, avser annan prövning än för
vårdpersonal eller för intagning vid
vårdskolor, vilka är avgiftsfria

300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0
600

x
x

Tuberkulinprövning, inkl BCGvaccination, för personal i riskyrken samt
för intagning till utbildningar i dessa
yrken. Med riskyrken avses t ex polisskol- och daghemspersonal, socialarbetare
och vårdpersonal.
TWART, analys av antikroppar

375

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

U
Utseendeförbättring, (t.ex. borttagning
av leverfläckar och vårtor, ansiktslyftning,
håltagning i öron mm, när åtgärden inte är
föranledd av sjukdom)

timtaxa

V
Vaccinationer, specificerade se under
Influensavaccination
Pneumokockvaccination

x
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Vaccinationer*, övriga icke specificerad

300 +
självkostnad
för vaccinet
Avgift utan
moms

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

Vård av anhörig, intyg för (gäller även
för vård av barn)
Vård- och behandlingsresor, intyg för

0
0

x
x

Vårdbidrag, intyg vid ansökan om
statligt eller kommunalt

0

x

Avgift utan
moms

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i
samband med intyg

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i
samband med intyg

timtaxa

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.
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5. Övriga regler

5.1. Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
5.2. Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften. Regeln gäller samtliga tidsbeställda besök i öppen vård,
d.v.s. även besök för intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst
ett dygn i förväg, så att tiden kan ges till annan. Har patienten ändå
uteblivit utan att kontakta vården, ska patienten debiteras en
uteblivandeavgift.
Gällande regler innebär:
- Vid uteblivna besök, då det uteblivna besöket skulle avsett
intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar utan samband
med sjukdom m.m. tas en avgift motsvarande gällande patientavgift
ut för den vårdgivarekategori som berörts.
- Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
5.3. Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.
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5.4. Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och
foton
För digitala handlingar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter,
debiteras ingen avgift om de skickas digitalt.
Innehåller handlingarna sekretessbelagda uppgifter ska de skrivas ut och
sekretessbeläggas på papper. För dessa handlingar liksom för handlingar som
begärs ut i pappersform gäller avgifterna nedan.
Avgift
Journalkopia
1-9 kopior

0 kr
6 kr/sida upp till maxbelopp
500 kr/utskriftstillfälle
(innebär gratis kopior efter 83
sidor vid ett utskriftstillfälle)

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de 9
första kopiorna), pris per sida
Avskrift, pris per påbörjad kvart

85 kr

Röntgenbilder, bilder alt CD-skivor till privatperson

100 kr

Fotografier, pris per bild

6 kr

Loggrapporter
Allmän handling i övrigt,
1-9 kopior

0 kr
0 kr

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de första
9 kopiorna)

6 kr/sida

* OBS!
Tillägg i form av timtaxa för tidsåtgång i samband med
framtagandet av kopieringsunderlaget får ej debiteras. Däremot ska
en faktureringsavgift betalas om kopiorna inte hämtas på
vårdenheten.
Ovanstående handlingar lämnas avgiftsfritt till:
- Andra enheter inom landstinget
- Företagshälsovård som är anlitad av landstinget
- Annan offentligt finansierad vårdgivare
- Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
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6. Betalning
6.1. Fakturering
Ingen faktureringsavgift tillkommer. Privata vårdcentraler tillämpar
egna betalningsalternativ för intyg/åtgärder utanför grunduppdraget.
6.2. Betalningspåminnelseavgift
Om patienten/kunden inte betalar inom 30 dagar skickas en
betalningspåminnelse, med en särskild betalningspåminnelseavgift på 60
kr. Om kravet trots påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav till
patienten/kunden på ytterligare 180 kr.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 119. Länstrafiktaxa 2018 17RK565

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017
(undantaget taxeförändring avseende färdtjänst där taxeändringar träder i kraft den 1 juni
2017):
- Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
- Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
- Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
- Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30 kr per
zonsteg.
- Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
- Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
- Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer som
en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta kommer att
analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.

Expedieras till
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Regionfullmäktige, juni 2017






Beslutsunderlag
§174 RSAU Länstrafiktaxa 2018
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
§36 TN Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018 reviderad inför regionstyrelsen
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 174. Länstrafiktaxa 2018 17RK565

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017 undantaget
taxeförändring avseende färdtjänst. Taxeändringar träder i kraft den 1 juni 2017, enligt
regionfullmäktiges beslut § 16/17 och § 15/17 avseende Regelverk för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
- Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
- Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
- Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
- Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30 kr per
zonsteg.
- Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
- Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
- Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer som
en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta kommer att
analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C) och Lennart Värmby
(V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
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Datum: 2017-05-30

att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
§36 TN Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018 (Reviderad enligt Trafiknämndens beslut 2017-05-18.)
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK565
Handläggare: Patrik Ohlson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-22

Regionstyrelsen

Länstrafiktaxa 2018

Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017:








Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs
med 30 kr per zonsteg.
Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie
priser och biljetter gäller även efter kl 24.
Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är
skyldig att inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
Taxa för färdtjänst är oförändrad men antal zoner har uppdaterats till 7-12
zoner för att överensstämma med nytt regelverk för färdtjänst som träder i
kraft den 1 juni 2017.

Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit
åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Länstrafiktaxa 2018
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av
trafiknämnden 2017-03-30
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK565
Handläggare: Patrik Ohlson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-22
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-18

§ 36.

Länstrafiktaxa 2018 17RK565

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att tillstyrka Sven Sunessons ändringsyrkande.
att ge i uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheterna att införa indexreglering av
taxor och avgifter i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling och Sven Sunessons
ändringsyrkande.

Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017
(undantaget taxeförändring avseende färdtjänst där taxeändringar träder i kraft den 1 juni
2017):
• Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
• Priset för Resekort Period, 6-7 zoner samt giltighet för hela länet, höjs med 20 kr per
zonsteg.
• Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
• Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
• Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer som
en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta kommer att
analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Sven Sunesson yrkar på följande ändringar:
"Istället för punkt 1 och 2 i sammanfattningen av ändringar yrkas följande:
- Resekort period zon 2 sänks med 60 kronor.
- Tågtillägg period zon 2 sänks med 70 kronor.
- Priset för period zon 4,5 och län höjs med 30 kronor.
- Priset för period zon 6 och 7 höjs med 20 kronor.
- Studerande taxa och färdtjänsttaxor får följdförändringar"
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-18

Ann-Charlotte Wiesel yrkar att trafiknämden beslutar att ge i uppdrag till trafikdirektören
att utreda möjligheterna att införa indexreglering av taxor och avgifter i kollektivtrafiken.
Förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
Expedieras till
Trafikdirektören




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30

Paragrafen är justerad
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LÄNSTRAFIKTAXA
2018

Reviderad inför regionstyrelsen 7 juni
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNSTRAFIKTAXA 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som
är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets
länstrafiksorganisationer.
År 2016 hamnade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 45 %.
Detta värde är något högre än riksgenomsnittet (43 %) men en liten minskning mot 2015
(46 %).
Länstrafiktaxan för 2017 innebar följande:
 Taxan för enkelbiljett (ordinarie pris) höjdes med 1 kr för 1 zon (Växjö Stadstrafik).
Taxan för enkelbiljett för resa i 3-6 zoner höjdes med 1 kr per zonsteg (pris för 2
zoner lämnades oförändrat). Taxan för enkelbiljett för 7 zoners resa höjdes med 3 kr,
därefter med 5 kr per zonsteg upp till taktaxa 12 zoner. Även detta år genomfördes
taxeförändringar i enlighet med WSP:s rekommendationer – med inga eller
blygsamma höjningar på korta sträckor och större prisjusteringar på längre sträckor.
 För Resekort Period höjdes priset med 20 kr per zonsteg för resor mellan 3-5 zoner.
För Resekort Period 6-zon, 7-zon samt Län höjdes priset med 30 kr, 40 kr respektive
50 kr. Prissättningen på Resekort Period 1-2 zoner lämnades oförändrat.
 Nattaxa för resa 7-10 zoner höjdes med 20 kr till 120 kr.
 Besöksbiljetten prisanpassades enligt taxehöjning.
 Endagsbiljett län höjdes med 2 kr till 122 kr för att prismässigt överensstämma med
motsvarande Besöksbiljett.
 Nya nationella riktlinjer för enhetlig kategorisering av studerande berättigade till
rabatterade periodprodukter kom att införas redan till höstterminen 2016.
Länstrafiken Kronoberg anpassade periodkortsprodukterna till de nya riktlinjerna.

Page 291 of 630

3

2

SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2018

Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2018:





Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30 kr
per zonsteg.
 Särskild prissättning för nattrafik, den s k nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
 Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
 Taxa för färdtjänst är oförändrad men antal zoner har uppdaterats till 7-12 zoner
för att överensstämma med nytt regelverk för färdtjänst som träder i kraft
den 1 juni 2017.

Som respons på skrivelser har Trafiknämndens presidium enligt § 8. TN 2017-02-23
uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta
kommer att analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2018. Under löpande år kan mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med
marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden
ryms inom fastställd budget.
Taxeförändringarna 2018 träder i kraft söndagen den 10 december 2017 i samband med
tidtabellsskifte för tåg och buss i länet.

2.1

HANDLINGSPLAN FÖRSÄLJNINGSKANALSSTRATEGI

Den av Trafiknämnden (§ 25 TN 2017-03-30) beslutade försäljningskanalsstrategin som
omfattar länstrafikens verksamhet för åren 2017-2020 innehåller en åtgärdsplan (se
omstående sida) som ska samverka med taxearbetet för varje år under perioden.
Syftet med försäljningskanalsstrategin är att stimulera överflyttning till de prioriterade
försäljningskanaler där länstrafiken har bäst kontakt med kunden och där kunden kan
nås av uppdaterad information.
4
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De prioriterade försäljningskanalerna är en bärande del i Framtidens Resesystem som
kommer att tas i bruk successivt fram till 2020 då det nuvarande biljettsystemet tas ur
drift.
Handlingsplan för åtgärder i den beslutade försäljningskanalsstrategin:

Plan för försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie taxa
för respektive år. Fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för respektive förändring
genomförs i samband med taxerevideringar.
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RESEKORT

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och
reskassa.
3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i en zon.
3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.
3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna.
3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.
3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.
3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sjuzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna.
3.8 Resekortet buss län (30 dagar)
Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så
är respektive länsgräns även taxegräns.

6
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3.9 Periodkort tåg (30 dagar)
Sedan 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för
periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i
andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund – Älmhult eller Växjö – Hässleholm.
Periodkorten för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken. Periodkort för
tåg gäller inte på SJ X2000. Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första
klass och finns i följande varianter:








Två zoner
Tre zoner
Fyra zoner
Fem zoner
Sex zoner
Sju zoner
Län

3.10 Studerandekort (30 dagar)
Sedan 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet. Studerandekort ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris. Nytt nationellt förslag:
Studenter berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en
studietakt på minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på
en studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
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3.11 Ungdomskort (30 dagar)
I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet.
Ungdomskortet ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär
samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder.
Vid resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län

3.12 Studerandekort, giltighet i Sydtaxan – dvs över länsgräns
I och med taxeskiftet i december 2014 infördes studeranderabatt på länsgränsöverskridande periodprodukter inom taxesamarbetet i södra Sverige. Rabatteringen på
dessa produkter är 25 % på ordinarie pris för den valda sträckan. Studenter som är
berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en studietakt på
minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på en
studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och
kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el
Studentkort).

8
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3.13 Årskort (ett år)
Årskorten säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas
på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs för hela giltigheten, men kan på
grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas
enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter
medges ej återlösen.
Årskorten för buss finns i följande varianter:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Årskorten för tåg finns i följande varianter:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader.
Årskorten kan kombineras med giltighet för zoner inom Sydtaxeområdet.
3.14 Reskassa
Sedan införandet av dagens biljettsystem 2009 finns möjlighet att ladda reskassa på
Resekortet. Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med
kollektivtrafik till och från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar
och Jönköpings län.
Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp
från och med 9 december 2012 är 100 kronor.
Betalning med reskassa ger 20 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris inom Kronobergs
län. Varje län fastställer rabattsats för resor inom sitt län. Därför kan den totala
rabattsatsen för en länsgränsöverskridande resa bli annorlunda.
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SUBVENTIONERADE RESOR

I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar bidrag är varje resa subventionerad
med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år förfrågningar om ytterligare
subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid förfrågningar
om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa:
 Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken
träffat skolskjutsavtal med.
 Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad
regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Trafiknämnden kan besluta om enstaka
undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer.
5

MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:
Inköp av reskassa:
Inköp av periodkort:
Inköp av endagskort:
Enkelbiljetter:
6

10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000
biljetter/kalenderår

BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR

Sedan 1995 har Länstrafiken tilldelat utländska ungdomar ett besökskort gällande fritt
resande i länet i max 8 dagar. Från och med 2015 betalar respektive skola/arrangör 185
kr exklusive moms/besökskort.
6.1 BESÖKSBILJETT
I och med Taxa 2015 introducerades besöksbiljetter som riktar sig till turister och
tillfälliga besökare. Giltighet: 1 respektive 3 dygn. Ålderskategori: 0-19 år, över 19 år
Biljetten kan köpas ombord på buss, i biljettautomater och på fasta försäljningsställen.
Stadstrafik
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

2018
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

2017
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

Län
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr

10
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GILTIGHET I TÅGTRAFIK

Sedan den 11 januari 2009 svarar Länstrafiken Kronoberg för taxorna inom Kronobergs
län i Öresundstågtrafiken. Sedan den 12 december 2010 gäller Länstrafiken Kronobergs
taxor även ombord på Krösatågen inom länet. Från och med den 15 december 2013
gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Pågatågen inom länet.
Fr o m den 10 december 2017 sker ingen försäljning av biljetter och kort ombord på tåg
i Kronobergs län. Vid resa med tåg ska biljett köpas före ombordstigning.
Övriga tågtaxor fastställs av respektive tågoperatör.
8

RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever.
Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett
enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30
personer. Gruppbiljetten gäller sedan 15 december 2013 hela skoldagen utan
tidsbegränsning.
9

TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN

2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två
timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden
gäller även mobilbiljetter. Detta innebär att en resenär kan genomföra en tur- och
returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa
tidigare kostade. Kan även utnyttjas av regiontrafikresenärer som får avdrag för den
första zonen vid en snabb returresa.
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DUO/FAMILJ

Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara
vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två
vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem
skolungdomar. Duo/familj kan köpas som enkelbiljett eller betalas med reskassa
alternativt som mobilbiljett.
Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt.
Duo/familj-biljett kan köpas samtliga dagar och fr. o. m. den 10 december även i nattrafik.
11

SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET

Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två
sommarmånader och finns i tre varianter:
 Sommarlovskortet, län tåg & buss:
 Sommarlovskortet, län buss:
 Sommarlovskortet, stadstrafik:
12

1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)
930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)
405 kr (ordinarie pris 810 kr)

FRITIDSKORT

Den 15 december 2013 infördes ett Fritidskort för ungdomar t.o.m. 19 år.
Fritidskortet finns i två varianter: Län tåg + buss samt Län buss.
Fritidskortet har giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag
00.00 -24.00. Fritidskortet utställs terminsvis 15 augusti-31 december samt 1 januari-15
juni. Kortet gäller under alla lov utom sommarlovet. Helgdagar är giltigheten som för
lördag/söndag. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag.
Fritidskort säljs på fasta försäljningsställen och köps alltid för hela giltighetstiden.
13

KONTANTTILLÄGG

Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i
buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska
kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att
användas i Länstrafikens verksamhet.

12

Page 300 of 630

14

SKOLKORT BUSS

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län

Pris i % av länskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun

75
60
Pris i % av fyrzonskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort tätort

75
60
Pris i % av tätortskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag

75
60

Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort för
10 respektive 20 resor.
Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket
etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer.
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15 SKOLKORT TÅG
Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län

Pris i % av länskort tåg

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun

75
60
Pris i % av fyrzonskort tåg

2 resor/dag
1 resa/dag

75
60

16 FÄRDTJÄNSTTAXA
Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för
den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.
Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsttaxan i de kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Detta innebär att Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fastställer färdtjänsttaxan för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Tingsryd och Växjö.

14
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TAXA 2018

PERIODKORT BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

540
700
780
860
940
1 030
1 120
1 210

– 60
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

486
630
702
774
846
927
1 008
1 089

– 54
+ 27
+ 27
+ 18
+ 18
+ 27

5 130
6 080
7 410
8 455
9 215
9 975
10 830
11 780

5 130
6 650
7 410
8 170
8 930
9 785
10 640
11 495

– 570
+ 285
+ 285
+ 190
+ 190
+ 285

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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TAXA 2018

PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

710
960
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

840
960
1 060
1 140
1 230
1 320
1 410

– 130
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

639
864
981
1 053
1 125
1 188
1 296

756
864
954
1 026
1 107
1 188
1 269

– 71
+ 27
+ 27
+ 18
+ 18
+ 27

7 410
9 120
10 355
11 115
11 875
12 730
13 680

7 980
9 120
10 070
10 830
11 685
12 540
13 395

– 570
+ 285
+ 285
+ 190
+ 190
+ 285

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

16
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PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

1 210
1 390
1 520
1 600
1 680
1 770
1 870

1 270
1 390
1 490
1 570
1 660
1 750
1 840

– 60
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

11 495
13 205
14 440
15 200
15 960
16 815
17 765

12 065
13 205
14 155
14 915
15 770
16 625
17 480

– 570
+ 285
+ 285
+ 190
+ 190
+ 285

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

360
460
600
890
970
1 050
1 140
1 240

360
520
600
860
940
1 030
1 120
1 210

– 60
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

360
390
600
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

360
520
600
1 060
1 140
1 230
1 320
1 410

– 130
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

30-dagarskort buss:
Enzonskort (- 180)
Tvåzonskort (- 180)
Trezonskort (- 180)
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
30-dagarskort tåg andra klass:
Enzonskort (- 320)
Tvåzonskort (- 320)
Trezonskort (- 360)
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så
blir i Taxa 2018 merkostnaden för den zonen 360 kronor.
Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.

18
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STUDERANDEKORT BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
480
585
665
725
790
855
930

405
525
585
645
705
775
840
910

– 45
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

365
473
527
581
635
698
756
819

– 41
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

365
432
527
599
653
711
769
837
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STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

530
720
815
875
940
1 005
1 080

630
720
795
855
925
990
1 060

– 100
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

567
648
716
769
833
891
954

– 90
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

20

477
648
734
787
846
904
972
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UNGDOMSKORT BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
480
585
665
725
790
855
930

405
525
585
645
705
775
840
910

– 45
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

365
473
527
581
635
698
756
819

– 41
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

365
432
527
599
653
711
769
837
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UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

530
720
815
875
940
1 005
1 080

630
720
795
855
925
990
1 060

– 100
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

567
648
716
769
833
891
954

– 90
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

22

477
648
734
787
846
904
972
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
16
2
zoner
22
3
zoner
29
4
zoner
37
5
zoner
44
6
zoner
51
7
zoner
59
8
zoner
69
9
zoner
75
10 zoner
82
11 zoner
89
12 zoner
99

16
22
29
37
44
51
59
69
75
82
89
99

-

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297

-

Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
16
2
zoner
22
3
zoner
29
4
zoner
37
5
zoner
44
6
zoner
51
7
zoner
59
8
zoner
69
9
zoner
75
10 zoner
82
11 zoner
89
12 zoner
99

16
22
29
37
44
51
59
69
75
82
89
99

-

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297

-

Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

57
67
79
91
103
115
129
145
155
167
179
195

57
67
79
91
103
115
129
145
155
167
179
195

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
46
2
zoner
52
3
zoner
59
4
zoner
67
5
zoner
74
6
zoner
81
7
zoner
89
8
zoner
99
9
zoner
105
10 zoner
112
11 zoner
119
12 zoner
129

46
52
59
67
74
81
89
99
105
112
119
129

-

Page 313 of 630

Differens

25

28

TAXA 2018

ÖVRIGT
Pris 2017
inkl moms

Pris 2016
inkl moms

Differens

Reskassa
(20 % rabatt)

fr.o.m. 100 kr
fr.o.m. 100 kr
(jämna hundratals kronor)

-

Cykel regiontrafik buss

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Cykel tåg

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Kontrollavgift buss

1 000

1 000

-

Kontrollavgift tåg

1 000

1 000

-

26
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SKOLKORT BUSS
Kostnad/månad
exkl. moms
2018
2017

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 875
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 700

855
685

+ 20
+ 15

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 630
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 505

610
485

+ 20
+ 20

Skolkort tätort
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 380
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 305

380
305

-

Övriga biljetter
Skolkort, ersättningskort (inkl. moms)
- gymnasieelever
- gymnasieelever med polisanmälan
- grundskoleelever årskurs 7-9
- grundskoleelever årskurs F-6

250
100
100
0

250
100
100
0

-

Besökskort, 8 dagar, utländska studenter

185

185

-

Endagsbiljett län (inkl. moms)

122

122

-

Praktikkort (inkl moms)

220:-/440:-

Gruppbiljett enkelresa stadstrafik

192

192

-

Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

300

300

-
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SKOLKORT TÅG
Kostnad/månad
exkl. moms
2018
2017

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 1 020
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 815

1 000
800

+ 20
+ 15

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 770
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 615

750
600

+ 20
+ 15
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SOMMARLOVSKORT
Pris 2018
inkl moms

Giltighet under två sommarmånader
Sommarlovskort, län tåg & buss
1 080
Sommarlovskort, län buss
930
Sommarlovskort, stadstrafik
405
32

TAXA 2018

Pris 2017
inkl moms

Differens

1 060
910
405

+ 20
+ 20
-

FRITIDSKORT
(jämförpris
/månad)

Pris
2018

Pris
2017

Fritidskort län buss
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(182)

820

820

Fritidskort län buss + tåg
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(227)

1 020

1 020

28
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FÄRDTJÄNST ENKELBILJETT

Enkelbiljetter
Pris 2018
Resa antal zoner
inkl moms
Vuxen, bokning dagen före resan
1
zon
40
2
zoner
55
3
zoner
70
4
zoner
80
5
zoner
95
6
zoner
115
7
zoner
130
8
zoner
145
9
zoner
155
10 zoner
170
11 zoner
185
12 zoner
200

Pris 2017
inkl moms

Vuxen, bokning samma dag som resan
1
zon
50
2
zoner
65
3
zoner
80
4
zoner
100
5
zoner
120
6
zoner
140
7
zoner
165
8
zoner
180
9
zoner
195
10 zoner
215
11 zoner
230
12 zoner
250
Ungdom 7 – 19 år, bokning dagen före resan
1
zon
30
2
zoner
35
3
zoner
45
4
zoner
50
5
zoner
60
6
zoner
70
7
zoner
80
8
zoner
90
9
zoner
100
10 zoner
110
11 zoner
120
12 zoner
130

Page 317 of 630

Differens

40
55
70
80
95
115
130
-

-

50
65
80
100
120
140
165
-

-

30
35
45
50
60
70
80
-

-

29

Ungdom 7 – 19 år, bokning samma dag som resan
1
zon
35
2
zoner
40
3
zoner
55
4
zoner
65
5
zoner
75
6
zoner
85
7
zoner
100
8
zoner
110
9
zoner
120
10 zoner
135
11 zoner
150
12 zoner
165
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30-dagarskort:
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner

35
40
55
65
75
85
100
-

-

FÄRDTJÄNST PERIODKORT
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

600
760
840
960
1 060
1 180
1 280

– 50
-

300
355
420
480
530
590
640

300
380
420
480
530
590
640

– 25
-

Ungdom 7 – 19 år, (50 % rabatt)
1
2
3
4
5
6
7

30

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2017-03-15

Jönköping

Vuxen
enkelbiljett
1 zon
30

Vuxen
enkelbiljett
taktaxa
120

Periodkort,
ord pris
30 dagar
630
740
1060

Anmärkning
1 zon
2 zoner
Länskort

Kalmar

27

111

600
850
1100
1300
1400

1 zon
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner (län)

Blekinge

24

124

459
659
859
1059

1 zon
2 zoner
4 zoner
8 (län)

Skåne (Jojo*) 25

110

500

1-2 zoner storstad
(Lund, Malmö, Helsingborg)

25

Halland

26

214

400
700
850
1100
1250

1-2 zon (ej storstad)
3 zoner
4-6 zoner
7-9 zoner
10 (län)

615
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
1515
1615

1 zon tåg & buss
2 zoner tåg & buss
3 zoner tåg & buss
4 zoner tåg & buss
5 zoner tåg & buss
6 zoner tåg & buss
7 zoner tåg & buss
8 zoner tåg & buss
9 zoner tåg & buss
10 zoner tåg & buss
Län tåg & buss

* Avser vid tidpunkten befintligt biljettsystem (Jojo). Nytt appbaserat införs under 2017.
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Sammanfattning
En försäljningskanalsstrategi skulle kunna förklaras på följande sätt:
”Hur mycket ska en vara eller tjänst kosta i respektive kanal och av vilken anledning ska priset skilja?”
Det innebär att dokumentet beskriver vilken prioritering vi vill göra rörande våra framtida
försäljningskanaler kopplade till projektet Framtidens Resesystem vilket har startats med anledning
av att nuvarande biljettsystem tas ur drift 2020.
Med ledning av strategin som tas fram i dokumentet görs lämpliga vägval för försäljning och
biljettering vilket i sin tur har bäring på vilken utrustning som ska användas i och omkring fordon och
på vilket sätt vi väljer att bemöta kunder – digitalt såväl som i det fysiska mötet.
De åtgärder som strategin föranleder kommer att leda till vissa kanalförflyttningar, och en strategi är
nödvändig för att dessa omflyttningar ska ske på önskat sätt och leda till önskat resultat.
Tidshorisonten för de moment som beskrivs i dokumentet har en tonvikt på åren 2018-2020 – med
en viss utblick mot 2025.
Sammanfattningsvis kan vi säga att den framtida omprioriteringen av försäljningskanalerna innebär
att vi prioriterar upp självbetjäningskanaler och dessa har även de inneboende egenskaper att de
erbjuder en hög tillgänglighet och en god kontakt med kund, samtidigt som det är möjligt att utforma
dem med ett modernt och personligt anslag.

Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningarna som de strategiska valen innebär:
•
•
•
•
•
•

Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i appen och
erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste avgångarna
(inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning

Strategidokumentet avslutas med en sammanställning av nödvändiga beslut som måste tas för att
genomföra de förändringar som läggs fram i dokumentet. Detta formuleras i en föreslagen
åtgärdsplan.
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1. Inledning
En försäljningskanalsstrategi används för att lägga fast riktlinjer och vägval för på vilket sätt en vara
eller tjänst ska säljas och omfattar på vilka premisser en varierande prissättning väljs för att styra
kunder till de kanaler man vill främja samt anledningen till att vissa kanaler ska prioriteras framför
andra.
Detta dokument ställs samman av den anledning att vi behöver en ny strategi för hur Länstrafiken
Kronoberg i framtiden ska prioritera försäljningskanaler i den framtida betallösningen i och med att
det kommande biljettsystemet innebär andra möjligheter till biljettering och försäljning. I samband
med ett kommande systemskifte finns även möjligheter att förbättra områden där det finns en
förbättringspotential exempelvis genom att utöka servicemöjligheterna till kund och öka
ombordstigningshastigheten på buss.

1.1 Syfte
Syftet med dokumentet är att ge en bakgrund till nuvarande kanalfördelning, en omvärldsanalys
rörande försäljning och sätt att betala i stort – samt en analys av de olika kanalernas problem och
förtjänster för att därefter mynna ut i framtida prioritering av försäljningskanaler.

1.2 Mål
Målet är att våra framtida försäljningskanaler i möjligaste mån ska stämma överens med målbilden
för projektet Framtidens Resesystem inom vilket framtida betallösningar kommer att hanteras.

Målbild – Framtidens Resesystem
 Enkelt – lätt att förstå och lätt att använda.
 Driva resandet – konkurrenskraftigt koncept som premierar lojalitet och inspirerar till
att fler reser mer.
 Modernt – flexibelt, nytänkande och utvecklingsbart för framtida behov.
 Intäktssäkring – affärsstödjande för en tryggad ekonomisk bas.
 Personligt – utgångspunkt i kundens behov och önskemål (kundanpassat).
 Funktionellt – säkert, snabbt och pålitligt för alla användare.
 Samverkan – sömlöst resande för kunden oavsett gränser och trafikslag.

Strategidokumentet ska ge svar på vad vi väljer att basera kanalprioriteringen på och av vilka
anledningar vi väljer att prioritera en viss kanal framför en annan.
Tidsmässigt handlar det om att under åren 2017 fram till utgången av 2019 genomföra nödvändiga
åtgärder på flera plan; både avseende regler och riktlinjer, taxor, investeringar i ny utrustning samt
marknadsföring och information.
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2. Nulägesbeskrivning
Idag har länstrafiken dessa försäljningskanaler:










Biljettautomater
E-handel (Mina sidor)
Mobilbiljett
Kansliet
Kundcenter
Ombord (buss & förekommande fall tåg)
Resplus
Försäljningsställen

Det bör poängteras att vi har intäkter utöver dessa kanaler som inte redovisas som försäljning på
sedvanligt vis. Till dessa hör resandet på skolkort, resandet med Linnéuniversitetets tjänsteresekort,
försäljning av internationella tågbiljetter, men även gränsavräkningar mot grannlänen. Intäkter i
dessa kanaler är heller inte med i prioriteringsmodellen.
Fördelningen av länstrafikens årsomsättning i de olika kanalerna har varit relativt konstant sedan
2014. De riktigt stora omsvängningarna skedde tidigare.

Årsomsättning i olika kanaler 2011-2016
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Kanalfördelning 2016

Kanaluppdelningen som vi använder oss av idag är den som löpande används i våra månadsrapporter
och här särredovisas kontantandelen ombord i buss som ett led i att följa denna minskning enligt den
tidigare prisdifferentieringsstrategin (se s 12). För att spara tid i trafiken är det inte sättet att
genomföra betaltransaktioner ombord som har betydelse utan snarare det faktum att det görs
transaktioner. Av denna anledning så lade vi samman ”Betalkort” och ”Kontant på buss” till
”Ombordförsäljning” när vi genomförde en workshop med styrgruppen till projektet Framtidens
resesystem där vi belyste för- och nackdelar med de olika kanalerna.

Följande för- och nackdelar är vad som kom fram på workshopen:
Biljettautomater
Fördelar: självbetjäning, förköp, försäljning dygnet runt, enhetligt koncept, brett sortiment
Nackdelar: ej anpassade för funktionshindrade, dyrt serviceavtal, tar tid vid försäljning, dåligt
gränssnitt, dyr investering, dåligt köpflöde, långsamma

Kundcenter
Fördelar: hög servicegrad, bygger varumärke, personligt bemötande, fullservice = brett sortiment,
hög kompetens
Nackdelar: begränsade öppettider, dyrt, begränsad fysisk tillgänglighet, hot om våld/rånrisk för
egen personal

Kansliet
Fördelar: personlig service, möjlighet till fakturaköp
Nackdelar: otillgängligt (tid, geografi), otydligt, tar administrativ kraft, endast för vissa kunder
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Försäljningsställen
Fördelar: personlig service, relativt bra geografisk spridning, avlastar övriga kanaler, geografisk
rättvisa.
Nackdelar: varierande och bristande kompetens och intresse, dyr provision, dyr teknisk
utrustning, otydlig bild av länstrafiken, administrativt tunga redovisningsrutiner

Ombordförsäljning
Fördelar: enkelt för kund, brett sortiment, personlig service, hög tillgänglighet,
Nackdelar: tar tid i trafik, rånrisk, krångligt för föraren, teknikkrävande, ojämn kvalitet i
utförandet, betungande redovisningsrutiner, kräver dyra investeringar

Mina sidor (dagens e-handel)
Fördelar: mervärde för kund, relationsskapande, billig kanal (transaktionskostnad), försäljning
dygnet runt, enkelt för kund, vi äger kanalen
Nackdelar: rabatterad kanal, begränsat utbud, teknikberoende, kräver framförhållning, kräver
svenskt personnummer (registreringskrav)

Mobilbiljett
Fördelar: förköp (snabb ombordstigning), självbetjäning, alltid tillgänglig, mervärde för kund
Nackdelar: viss tröskel in, teknikberoende, dagens typ av visering saknar validering, separat
biljettsystem (dock ej i framtiden), plattform kan locka till fusk med dagens lösning utan
validering

Resplus
Fördelar: självbetjäning, alltid tillgänglig, kombinerbara resor (hela resan på en biljett)
Nackdelar: otydlig kanal, svårt att påverka såväl information som försäljningsflöde, endast bokat
resande, teknisk validering saknas, ställer extra krav på länstrafikens planerare

Ovanstående försäljning i de olika kanalerna fördelar sig på följande sätt mellan de vanligaste
biljettslagen:

7
Page 327 of 630

2.1 Resultat av fokusgruppstudie
I början av 2017 genomfördes kvalitativa intervjustudier i form av fokusgrupper där invånare i
Kronobergs län med olika resvanor fick lämna synpunkter kring dagens utbud men också lämna
önskemål om framtidens försäljningskanaler och kringtjänster.
Resultatet från undersökningen visar bland annat att yngre och vana resenärer önskar köpa och bära
sin produkt i en mobilapp, där de kan administrera sin produkt själva och följa sina resor direkt i sin
mobiltelefon. Denna grupp ser inte behov av att erbjudas många alternativ utan önskar färre men
moderna betal metoder.
Ombordförsäljning upplevs som ett störande moment för gruppen yngre samt vana eftersom det
hindrar en snabb ombordstigning och riskerar att göra så att resan blir försenad.
Äldre, samt grupper som inte reser så ofta idag, önskar fler alternativa försäljningskanaler än den
vana resenären. Denna grupp är mer positivt inställd till kanaler som inte kräver förköp utan kan
köpas direkt i anslutning till resan.
Resultatet visar på att båda grupperna prioriterar trygghet och enkelhet. De vill kunna lita på att
systemen fungerar och att det är tydligt vad som gäller för produkten. En annan viktig aspekt är att
de inte vill övervakas genom de digitala kanalerna utan att ha gett sitt medgivande till detta.
Kontanthanteringen ifrågasätts också som ett betalmedel av båda grupper, de som inte önskar
använda sin mobiltelefon vill istället använda sitt kreditkort och ser då helst att det är kontaktlöst.

Fokusgruppstudien visade även på att deltagarna var positiva till någon typ av lojalitetsprogram, dvs
att man på något sätt belönas (t ex i form av rabatter) för upprepade köp. När det gäller vilken typ av
erbjudande som skulle kunna vara aktuellt för frekventa kunder så var uppfattningen i
fokusgrupperna att erbjudandena skulle hållas enkla och lättfattliga och med nära anknytning till
kollektivtrafikresandet (exempelvis återbetalning utifrån gjorda resor enligt en förutbestämd
modell).
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3. Historik och omvärldsanalys
Sedan början av 2000-talet har en av kollektivtrafikbranschens utmaningar varit att minimera antalet
köp som genomförs ombord i trafiken. Istället har man arbetat med att styra kunden mot produkter
med lång giltighetstid eller förladdning av produkter likt reskassefunktionen, som används i
nuvarande biljettsystem men som även funnits i tidigare, vilket underlättar köp av enkelbiljetter.
Reskassan har också fått effekten att kunder i och med att de förladdat kort binder upp de pengar
som laddats till att användas i kollektivtrafiken, vilket från branschen setts som något positivt.
Detta tänk har på 2010-talet kommit att ifrågasättas sedan det blivit betydligt vanligare i handeln att
kunder kan genomföra mindre köp på ett betydligare enklare och snabbare sätt. Denna utveckling
har också möjliggjort att många kunder i större utsträckning accepterar och även önskar att själv
kunna köpa sina produkter t ex via sin telefon eller dator.
Efter att möjligheten att sälja SMS-biljetter togs bort ökade kravet på kollektivtrafiken att utveckla
mobilappar som möjliggör att kunden kan använda sin smartphone som bärare av produkt, men
också kunna administrera sin produkt direkt utan att behöva uppsöka ett försäljningsställe eller en
buss.
Nästintill samtliga aktörer som bedriver kollektivtrafik i Sverige har idag anammat detta koncept och
erbjuder möjligheten att köpa produkter via digitala kanaler, t ex via en mobilapp eller e-handel.
Samtidigt som man förser kunden med ett mer modernt sätt att betala och bära sin produkt ger
detta andra fördelar som att få en tätare kommunikation med kunden. Eftersom försäljning ökar i
dessa kanaler arbetar nu kollektivtrafiksverige med att få dessa produkter maskinellt avläsbara i
fordonen för inkomstsäkring och statistikinsamling.
Nya standarder kring kontaktlösa kredit/betalkort har lanserats på flera
platser i Europa. Vissa trafikhuvudmän i Europa har redan implementerat
detta som ett komplement till kortbaserade RFID-kort. En standard som
denna (t ex EMV contactless) skulle kunna möjliggöra snabbare köp
ombord men också fungera som en identifierare i ett system där
produkten ligger i molnet. Detta kräver dock en säker kommunikation från
samtliga fordon. De stora bankerna beräknar att lansera kontaktlösa kort
i större skala i Sverige under andra halvåret av 2017 och man bedömer
att 50 % av alla betalkort skall vara kontaktlösa år 2018.

Symbol för EMV contactless-kompatibel
kortterminal

Best price är ett koncept där systemet räknar ut det bästa priset för resan baserat på vilka
försäljningsregler som används. Detta kan användas när man t ex inte har några periodkort utan
kunden reser på enkelbiljetter som sedan når ett tak och kunden åker därifrån gratis fram till ett visst
datum. Detta kan automatiseras med hjälp av teknik kallad Low energy Bluetooth som känner av när
kunden kliver på och av fordonen och processar sedan betalningen mot det betalmedel som kunden
valt. Detta kräver dock att kunden är registrerad och har Bluetooth aktiverat på sin mobiltelefon.
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Nya betalsätt kräver tekniska lösningar och utmaningen är att göra det enkelt för kunden i så mån att
man ”döljer” vad som kan uppfattas som tekniskt krångel för kunden och istället uppvisar ett enkelt
och tydligt gränssnitt mot kunden. Helt otekniskt blir det dock sällan, och det är tydligt att
acceptansen för ett visst mått av ”tekniska val” för den enskilde bör vara relativt hög och t o m öka
med tanke på funktion och teknik i vår omvärld – exempelvis abonnemang på tjänster som Netflix
och Spotify, administration mobiltelefonabonnemang och tillhörande surfmängder, samt allehanda
köp och bokningar via nätet.
Generellt kan sägas att snabba betalningar som sker genom interaktion med någon typ av app eller
via webben är något som verkar efterfrågas av allt fler, och som kund vill man ha lätt överblickbar
kontroll över förloppet.
När det gäller resande i allmänhet och kollektivtrafik i synnerhet så är det tydligt att den
individanpassning som digitaliseringen innebär är något som passar denna marknad väl. Det är
naturligt att man före, under och även efter den avslutade resan är betjänt av tids- och prisuppgifter
som kan erbjudas i en smartphone. Men detta öppnar också för att kunna erbjuda kringtjänster som
inte alltid behöver vara kopplade till resan utan kan vara tjänster som tillåter kunden att utnyttja
tiden under resan på ett effektivare sätt. Detta ger då ett mervärde för kunden och kan göra att valet
att resa kollektivt blir mer attraktivt.
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Kombinerad mobilitet
Kombinerad mobilitet och Mobility as a Service(MaaS) är begrepp som används allt mer och kan
förklaras som att mobilitet (dvs att förflytta sig från en plats till en annan) är något som kan köpas
som en tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Att själva resan är en tjänst som kan köpas är
knappast något nytt, utan det är mer kombinationen av flera färdmedel som präglas av ett nytänk.
Inom kollektivtrafikbranschen ser vi naturligt nog kollektivtrafiken som ryggraden i den kombinerade
mobiliteten som kan erbjudas allt fler i och med att tjänster som hyrcykel, taxi eller samåkning kan
kopplas på i ändarna eller som mellanled i kollektivtrafikresan.
Utöver de alternativa färdsätten kan också göras en koppling till privata aktörer som bedriver
kollektivtrafik. Här kan kunden ges en möjlighet att själv köpa eller beställa hela resan vid ett
köptillfälle och då kombinera tåg, buss och taxitrafik från privata aktörer tillsammans med offentligt
finansierad trafik. Detta kan också ge kunden ett bättre utbud och en smidigare upplevelse när båda
delarna utnyttjas på en och samma resa.
För detta ändamål faller det sig naturligt att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär i
form av goda möjligheter till bokning, betalning, geografisk positionering och intäktsfördelning.
För att lösa de tekniska utmaningarna det innebär att koppla samman trafik från flera olika aktörer
har ett nationellt projekt kallat BoB (Biljett- och Betalprojektet) slutförts i januari 2017. Projektet har
drivits av Samtrafiken och utmynnat i en standard för biljettering vilket utgör en gemensam
samverkansplattform för aktörer inom kollektivtrafikbranschen. Standarden syftar bland annat till att
ta fram tekniska specifikationer och gränssnitt för en nationell arkitektur avseende biljett- och
betalsystem, som i sin tur ska kunna ligga till grund för att kunna sälja och läsa av olika aktörers
biljetter. Länstrafiken Kronoberg har tagit en aktiv roll i detta arbete.
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3.1 Befintlig kanalsegmentering i form av prisdifferentiering
I december 2012 genomfördes kontanttillägg vid betalning ombord som det sista steget i den tidigare
beslutade handlingsplanen för minimering av kontanthantering och hot om våld, vilken innebar
följande åtgärder (punkterna genomfördes successivt under åren 2006-2012):
• installation av övervakningskameror
• utökning av betjänade försäljningsställen
• nytt biljettsystem med laddning via Internet
• översyn av taxor med förmånligare villkor för nattaxa
• möjlighet att betala med bank- och kreditkort ombord
• införande av SMS-biljett
• översyn av otrygga hållplatser
• ökade insatser med väktarpersonal
• utbildning i konflikthantering för förare
• information till resenärer om var man bäst laddar sitt kort
• kontanttillägget om 20 kr på all kontant betalning av kort och biljetter ombord i buss

Ett flertal åtgärder hade en direkt bäring på försäljningskanaler och i samband med att
kontanttillägget infördes så sammanfattades länstrafikens prisdifferentiering enligt nedanstående
modell. Prissättningsstrategin är sedan dess det närmaste en kanalsegmentering vi kommit.

Modell för prisdifferentieringen, så som den uttrycktes vid införandet.

Ledorden för prisdifferentieringen var: enkelt, rättvist och styrande. Med det menas att det ska vara
enkelt för kunden att förstå varför priset kan vara olika beroende var biljetten köps. Att
prissättningen upplevs som rättvis, samt att den styr till de kanaler som ska premieras.

3.2 Nulägesanalys av kontanthantering och kortbetalning i
kollektivtrafiken i landet
Enligt Svensk Kollektivtrafiks biljettprisundersökning för 2016 fortsätter möjligheterna till kontant
betalning ombord att minska. 2016 var det 10 regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) som tillät
kontanter ombord (av 24), vilket är två färre än 2015. Flera av RKM som inte har kontantstopp
försöker dock styra betalningen till andra kanaler t ex genom att ha ett prispåslag vid
ombordförsäljning. Alla RKM utom tre (SL, Region Gotland och Dalatrafik) tillåter betalning med
betalkort ombord i någon del av sin trafik.
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Följande RKM svarade att man tillät köp med kontanter:
Hallandstrafiken (endast på regionaltåg)
Jönköpings Länstrafik
Region Gotland
Dalatrafik
Värmlandstrafik (endast på regionaltåg)
X-trafik
Västtrafik (endast på regionaltåg)
SL (endast spårvagnslinje 7 och Roslagsbanan)
Waxholmsbolaget
Länstrafiken Kronoberg
Som kan noteras av ovanstående uppställning så är kontant betalning i någon mån att betrakta som
ett undantag och ofta knutet till spårbunden trafik.

Hos 22 % av RKM i landet kan man betala med kontanter.

Hos 87 % av RKM i landet kan man betala med kredit- eller betalkort ombord.
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3.3 Sydtaxan och samarbete mellan grannlän i syd
Länstrafiken Kronobergs taxa är en integrerad del av Sydtaxan, ett samarbete mellan
länstrafikbolagen i Sydsverige, vilket har sitt ursprung i upphandlingen av ett gemensamt
biljettsystem som togs i bruk 2009 och där det chipbaserade Resekortet är en central komponent.
Detta fick extra kraft genom starten av Öresundståg i länstrafikbolagens regi samma år.
Sydtaxan är ett överenskommet sätt att prissätta och ställa ut färdbevis för buss och tågresor och
bygger på en modell för adderad zontaxa, där respektive huvudman själv beslutar om zonpriser i det
egna länet men där övergripande produkter som 30-dagars periodkort och biljetter som kan betalas
med en förladdad reskassa är gemensamma överenskommelser. Likaså är enhetliga ålderskategorier
för biljetterna och övriga resevillkor överenskomna och gemensamma.
Principen för Sydtaxan innebär att ett pris fastställs för en resa inom en viss zon. En längre resa som
företas genom flera, sinsemellan angränsande zoner, prissätts till det adderade priset av dessa zoner.
Grundprincipen är att man betalar för den sträcka man reser. Ambitionen är att inom ramen för
Sydtaxan fortsätta att förbättra samarbetet för att ytterligare förfina det gemensamma systemet för
länstränsöverskridande resor och det pågår ett arbete med att ta fram ett avtal för en uppdaterad
modell för Sydtaxan för användning med framtida biljett- och betalsystem.
Skånetrafiken har redan tagit beslut om en ny taxemodell där det nuvarande sättet att använda
zonerna i länet byts ut mot ”personliga zoner” som är kilometerbaserade.
Med anledning av att samtliga trafikbolag inom Sydtaxan står inför det faktum att dagens
biljettsystem inom några år behöver ersättas av ett nytt till följd av att leverantörsavtalet löper ut, är
det viktigt att poängtera dels att de mått och steg som tas med en försäljningskanalsstrategi ska ses i
ljuset av ett fortsatt samarbete mellan sydlänen och dels att verksamheterna kommer att använda
sig av befintlig utrustning fram till 2020. Detta betyder att kanalstrategin behöver anpassas för att
fungera med, och dra nytta av, gjorda investeringar samtidigt som den främjar ett skifte till ny teknik
som kommer att rullas in successivt.
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4. Kanalprioritering (klassificering av kanaler)
För att göra det möjligt att bedöma i vilken grad som de olika kanalerna lever upp till den målbild vi
arbetar med för framtidens betallösning har vi valt att ta fram ett antal försäljningsegenskaper som
befinner sig i nära samklang med varje punkt i målbilden. Genom att beskriva dessa önskvärda
egenskaper vid försäljning och knyta dessa egenskaper till målformuleringarna menar vi att det är
möjligt att skapa en profil för bedömning av framtida kanalprioritering.
Mål:
Enkelt
Driva resandet
Modernt
Intäktssäkring
Personligt
Funktionellt
Samverkan

Egenskap vid försäljning:
Tillgängligt, Kundvänligt insteg
Uppkopplad, personligt, snabb ombordstigning
Uppkopplad, personligt, självbetjäning
Kostnadseffektiv, säker biljettering
Personligt, kundanpassat
Tydlig information
Försäljning över länsgräns

Genom att skapa en matris som visar i vilken utsträckning som respektive kanal infriar kravet eller
önskemålet på en viss egenskap kan man sedan göra vissa utfästelser över hur man, baserat på dessa
egenskaper, bör prioritera försäljningskanalerna:

Matris som visar prioriteringsmodell över försäljningskanalerna:
Försäljningsegenskaper

Mobil Biljettautomat Försäljningsställen

Ombordförsäljning

Kundcenter

Personligt, kundanpassat

x

x

x

Uppkopplad kontakt med kund

x

Tillgänglighet

x

Självbetjäning

x

x

Kostnadseffektiv

x

x

Kundvänligt insteg

o

o

x

x

x

Försäljning över länsgräns

x

x

x

o

x

Tydlig och enhetlig information

x

o

o

x

Snabb ombordstigning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Resplus

x

o

x
x

x
x
Säker biljettering
X=infriar kravet o=infriar delvis kravet

x

x

o

x
x

x

x

o
x

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mobil
E-handel
Biljettautomat
Kundcenter
Försäljningsställen
Ombordförsäljning
Resplus

Det kommande biljett- och betalsystemet med mobilen som bärare
Nästa generations kundportal på nätet
Tågtrafiken ökar och försäljningen behöver mötas upp effektivt
Kundmötet är fortfarande viktigt
Bidrar till spridning av assisterad försäljning
Manuell försäljning ombord, omfattning återstår att utreda
Viktig intäktskälla, som vi dock har svårt att påverka
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x
x

Baserat på ovanstående försäljningsegenskaper ska kanalerna prioriteras på följande sätt:
1.

E-handel

Det är värt att poängtera att e-handel och mobilappen, som vi tänker oss dem i framtiden, är
beroende av varandra för att kunna bli så bra som möjligt. Dvs att de i någon mån ”lever i symbios”.
Om det inte finns en stark koppling mellan dessa köp- och informationskanaler så blir båda svagare.
Detta återspeglas inte fullt ut i matrisvärderingen, och möjligen kan man finna liknande kopplingar,
om än inte lika starka, mellan t ex ombordförsäljning och kundcenter.
När det gäller begreppet kostnadseffektivitet så är detta i nuläget huvudsakligen en uppskattning
baserad på erfarenhet och handlar främst om löpande kostnader. Här har vi vägt in att de kanaler
som vi betraktar som kostnadseffektiva är dels egna kanaler där vi har bättre kontroll över
kostnaderna samt kanaler som inte är personalintensiva.

4.1 De viktigaste önskade effekterna av kanalförflyttning
Mer självservice avlastar förare från försäljningsmoment i trafiken. Med tanke på att resandet ökar
blir självservice också viktigare för att inte försäljnings- och kundservicemomentet ska bli en trång
sektor.
En annan effekt av ökad självservice blir också att Kundcenter kan koncentrera sig på de kunder som
bäst behöver personlig service (istället för försäljning till alla).
Kunden får bättre kontroll på sin resesituation. Med detta menas att när vi styr försäljning och
information till färre men bättre kanaler är det enklare att ge en sammanhållen och konsekvent bild
som innehåller färsk information om exempelvis trafik, resmönster och gjorda utlägg.
När vi har en majoritet av kunderna i de prioriterade kanalerna ökar också möjligheterna för att få en
så komplett bild som möjligt av kunderna och deras behov. Vi kan även få bättre möjligheter till
direktkoppling via app eller hemsida som kan användas oavsett geografisk belägenhet – något som
kan vara till nytta vid ett exempelvis vid förseningar i trafiken. Men vad vi dessutom har nytta av
oavsett trafikläge är att vi skaffar oss bättre möjligheter att målgruppsanpassa vår kommunikation så
att rätt kund nås av ett mera relevant budskap.
I ett ekonomiperspektiv ska kanalförflyttningen inte bli fördyrande; dvs försäljningsomkostnaden
antingen totalt eller mätt per transaktion bör inte bli högre i de prioriterade kanalerna. Skulle det
ändå bli en fördyring av att flytta försäljning till prioriterade kanaler är det angeläget att man
nyttoberäknar de fördelar som verksamheten värdesätter med en viss vald kanal.
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4.2 Generell riskbedömning av kanalförflyttning
En förflyttning av försäljning medför såväl förutsedda som oförutsedda effekter. Av denna anledning
är det nödvändigt att göra en riskbedömning av kanalförflyttning så att det är möjligt att belysa
eventuella risker med de åtgärder som planeras.
Den yttersta risken vore ett minskat resande till följd av antingen krångliga system, ofördelaktig
prissättning eller en kombination därav. Vi bedömer dock detta som ganska osannolikt eftersom det
inte varit vanligt förekommande när det gäller kollektivtrafikbranschen i andra delar av landet. För
att möta denna eventuella risk bedömer vi att det är tillräckligt att följa upp förändringar i regelverk
och produktutbud, samt att genomföra tester under implementationsfasen och tidigt fånga upp
synpunkter följt av noggrann ekonomisk uppföljning – detta för att minimera risker med
intäktsbortfall.
En mer allmän risk är att förflyttningar inte sker på det sätt som vi förutsett. Det skulle innebära att
en större del än förväntat hamnar i kategorin oprioriterade kanaler – vilket får till följd att det blir fler
kunder som vi inte bemöter på ett optimalt sätt och att det blir fler resenärer som påverkar
ombordstigningshastigheten.
En risk med moderna betalsystem är att det kan finnas kundgrupper som inte fullt ut kan ta till sig ny
teknik. Här tror vi att det kan bli nödvändigt med flera olika åtgärder för att bemöta dessa grupper,
exempelvis är det inte säkert att yngre och äldre resenärer är betjänta av samma lösning för
biljettbärare.
Även om det utifrån ett organisatoriskt perspektiv eller i informations- och marknadsföringssammanhang kan synas lockande att koppla en pris- eller försäljningsmässig förändring till ett
teknikskifte så kan det vara värt att fundera över risken att eventuell negativ publicitet rörande
förändringen förknippas med den nya tekniken eller betalsättet. Detta är ett övervägande som bör
beaktas i införandeplanen.
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5. Försäljningskanalsstrategi
För att den färdiga strategin ska bli slagkraftig och fungera vägledande på ett antal områden i
verksamheten så tror vi att det är viktigt att den kan förklaras och marknadsföras internt i ett antal
lättförståeliga punkter där vi kan tillåta oss att ”höja blicken” – men samtidigt utan att förlora
fotfästet i en fast förankring i driften. Det är sannolikt klokt att inte låta punkterna i
försäljningskanalsstrategin vara exakt det som vi ska förändra – utan istället sätta in
förändringsarbetet och dess effekter på verksamheten (trafik, kunder, personal) i ett större
sammanhang.
Bärande principer för kanalstrategin är:
•
•
•

Enkelt – lätt att göra rätt
Flexibelt – anpassningsbart efter kundens behov
Styrande – en prissättning som styr mot de prioriterade kanalerna

5.1 Strategiska val per kanal
Genom att stimulera överflyttning och ökad försäljning i de kanaler som vi vill prioritera blir en
naturlig följd att öka i de kanaler som vi själva äger och där vi har en direkt kundpåverkan (dvs där vi
äger relationen till kund). I nuläget har vi dock, utöver kontanttillägget, inga styrmedel i form av
regler eller prismässiga tillägg som påverkar var kunderna handlar. Däremot har vi en rabattering vid
laddning av produkter i form av reskassa eller periodkort via Mina sidor.
En direktkoppling till kund så långt det är möjligt, möjlighet att nå ut med konsekvent och
lättförstådd information (oavsett om det handlar om priser, regler eller förseningar), samt möjlighet
att kommunicera varumärke och de inneboende kärnvärden som vi önskar förknippas med – allt
detta är sådant som är viktigt att framhäva i de försäljningskanaler som vi ska prioritera i framtiden.
Omvänt kan man säga att om vi inte kan infria större delen av dessa krav eller önskemål så kan
kanalen inte prioriteras. Eller så får man arbeta på att undanröja de hinder som finns för att kanalen
ska nå upp till de standarder eller riktlinjer som vi ställt upp.
Vad vi vill uppnå i varje kanal under åren framöver är centralt för den slutgiltiga kanalstrategin.
Det finns goda skäl att behålla det nuvarande kanalutbudet för att tillgodose alla kundsegment med
tanke på länets beskaffenhet – med få stora centralorter och mycket glesbygd. Dessutom tyder goda
resultat av kundnöjdhetsmätningar i Kollektivtrafikbarometern på att vår hittillsvarande strategi att
erbjuda flera olika sätt att köpa biljetter och kort varit lyckad. Däremot ser vi det som nödvändigt att
få till stånd vissa förflyttningar vilka vi ska redovisa i detta kapitel.
De strategiska valen att flytta en stor del av försäljningen till de digitala kanalerna och då framförallt
mobilappen bekräftas som rätt väg av de kunder som deltog i fokusgrupperna (se kapitel 2). Dock
behövs alternativ för de kunder som inte önskar använda de kanalerna, vilket tillgodoses i form av
försäljningsställen, viss ombordförsäljning och alternativ bärare till mobiltelefon. Den generella
samhällstrenden är att allt fler försäljnings- och informationsfunktioner flyttas närmare kunden i
digital form. I den omvärldsbevakning som länstrafiken ständigt gör är det tydligt att ökad service via
appar och digitala gränssnitt är verksamhetsbeslut som tas på motsvarande sätt av länstrafikbolagen
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runt om i landet. Resultat i Kollektivtrafikbarometern visar, särskilt när det gäller information om
tider och turer, att digitaliseringen ger möjligheter att snabbt presentera aktuell information – något
som uppskattas (och allt mera förväntas) av dagens resenärer.

E-handel
Den nuvarande e-handelskanalen Mina sidor har en försäljningsvolym som är nummer tre i ordning
efter ombordbetalningar och Kundcenter, och är därmed en viktig försäljningskanal. Dessutom har vi
över 37 000 registrerade kunder. Det är därmed nödvändigt att förvalta kanalen och se till att den
utvecklas även i framtiden. För att möjliggöra detta behöver vi bygga ihop appen och den framtida
e-handelskanalen på något sätt till en sammanhållen e-handelsfunktion. Med fler funktioner eller
produkter i appen ökar nödvändigheten av att erbjuda ett ”back-office” och omvänt behövs
kopplingen till app för att på ett mera ”mobiliserat” sätt erbjuda attraktiva tjänster till kund. För den
händelse att vi inte kan (eller vill) fortsätta att erbjuda dagens rabattering i denna kanal är det viktigt
att e-handelstjänsten fylls med andra mervärden än rent ekonomiska. För att kunna kommunicera
med våra kunder på ett modernt och ändamålsenligt sätt ser vi det som nödvändigt att bygga upp ett
kundhanteringssystem (CRM, Customer Relationship Management) för att som ett minimum knyta
samman existerande kunddata med de data som finns kopplade till dagens mobilapp. Det kan även
vara attraktivt att koppla fler kundrelaterade funktioner till denna lösning (exempelvis inkomna
kundsynpunkter och förseningsersättningsärenden). Den totala omfattningen av denna lösning
återstår att utreda.

Mobilappen
För att kunna åstadkomma en minskning i vissa kanaler behöver vi naturligt nog öka i andra.
Mobilbiljettens andel av den totala försäljningen behöver öka, och vi ser detta som den mest
prioriterade kanalen i framtiden vilket även avspeglades i matrisen i kapitel 4. I appen blir vi närmst
kunden, vi ger den bästa informationen om resan och vi erbjuder ett rabatterat pris. En viktig faktor
är att Mina sidor (eller snarare kunderna i denna databas) i en framtida e-handelslösning knyts
samman med en mobilapp för att totalt sett kunna öka försäljningsandelen (dvs att vi inte tappar
försäljningsandelen som Mina sidor utgör i nuläget utan att denna istället smälts samman och ökar
tillsammans med appens försäljningsandel). En mobilapp bedöms även som det i nuläget säkraste
sättet att agera kundnära i frågor som kombinerad mobilitet och kringtjänster (både sådana som kan
knytas till resan och andra eventuellt tillkommande). Det kan vara lämpligt att se över vilka
betalfunktioner som ska finnas i appen (t ex via registrerat betalkort eller fakturering i efterhand) och
i samband med detta även utvärdera Swish som en av flera betalfunktioner. Precis som idag så ska en
framtida applösning möjliggöra biljettköp över länsgräns.

Köp ombord
Vi vill arbeta för en förflyttning från köp ombord eftersom att det tar tid i trafiken (främst i Växjö
Stadstrafik) vilket påverkar punktligheten negativt – något som drabbar alla resenärer. Ombord på
tåg har försäljningen den nackdelen att det påverkar biljettviseringen negativt – något som främst är
negativt för ekonomin, men som långsiktigt även urholkar respekten för värdet med det kollektiva
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resandet. Att begränsa köp ombord är dock en balansgång mellan kundvänlighet och
”strömlinjeformning” i trafiken. Här ser vi att en kombination mellan att införa regler som begränsar
möjligheterna att köpa biljetter och ladda Resekort ombord samt att erbjuda prismässiga fördelar
med förköpta biljetter är en framkomlig väg. Det är värt att poängtera att regelverket kring köp
ombord i våra grannlän är högst varierande – vilket märks särskilt tydligt på länsgränsöverskridande
linjer. Redan idag skiljer sig betalningsmöjligheterna ombord för kunder som reser med Öresundståg,
Krösatågen eller med SJ. En samordning här skulle ge ett enklare kundbudskap.

Biljettautomater
Med sitt strategiska läge vid tågstationerna är biljettautomaterna en viktig kanal som passar
majoriteten av resenärerna bra under dygnets alla timmar när det gäller köp av enkelbiljetter. Vi tror
dock att det, mot bakgrund av de tekniska möjligheter som erbjuds resenärer via dator/smartphone,
är nödvändigt att höja nivån på den information som ges i biljettautomaten – både rörande den
aktuella resan, men även generell information om tillgängligt produktutbud (som inte nödvändigtvis
behöver vara fullständigt). Vi kommer även att utreda om det är möjligt att ställa ut fler automater i
framtiden – t ex vid välfrekventerade bytespunkter i busstrafiken.

Kundcenter
I takt med att försäljningen ökar i appen tror vi att det är rimligt att anta att de rena
biljettförsäljnings- och laddningsärendena minskar på Kundcenter. Vi ser detta som en välkommen
förändring som bör uppmuntras så att Kundcenter kan avlastas från ren försäljning till förmån för
kundinformation. Det informativa och mänskliga kundmötet är värdefullt, men tonvikt bör läggas på
just de ärenden där den mänskliga kontakten är särskilt betydelsefull. Det betyder att
kundrådgivningen kan bli mer kvalificerad.

Försäljningsställen
Tidigare arbete har visat att det är svårt att öka antalet försäljningsställen p g a att det på mindre
orter i länet är svårt att finna lämpliga samarbetspartners, samt att mindre försäljningsställen ofta
har svårt att uppnå den kritiska massa av rena försäljningstransaktioner som är nödvändig för att
kunna upprätthålla en tillräcklig kompetens kring biljettförsäljningen. Externa försäljningsställen
kommer inte att vara en prioriterad kanal för oss i framtiden och vi kommer inte att arbeta för att
öka antalet försäljningsställen i länet.

Resplus (Samtrafiken)
Varken kombinerad försäljning med andra operatörer (klassisk Resplus) eller förköpt enkelbiljett
(sträcka med endast en operatör) kommer att vara en prioriterad kanal i framtiden. På grund av
Kronobergs geografiska läge med många bytesresor i Alvesta så står dock Resplus för en stor del av
våra biljettintäkter och det är viktigt att vi håller oss à jour med nyheter och eventuella förändringar
som kan påverka oss. Däremot har vi inte den påverkan på försäljningskanalen som vi menar krävs
för att vi fullt ut ska kunna prioritera kanalen. Vårt åtagande i denna kanal begränsas till att leverera
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rätt pris- och tidtabellsuppgifter. På ett annat plan samarbetar vi däremot mycket ingående med
Samtrafiken exempelvis när det gäller informationssamverkan och inte minst med arbetet i Bobprojektet (se kapitel 3). I dagsläget är Resplus-biljetterna inte maskinellt avläsningsbara. Det är en
förutsättning att kunna få till detta i framtiden med tanke på betydelsen av resandestatistik.

Sammanfattning av strategiska val
Sammanfattningsvis kan vi säga att den framtida omprioriteringen av försäljningskanalerna innebär
att vi prioriterar upp självbetjäningskanaler och dessa har även de inneboende egenskaper att de
erbjuder en hög tillgänglighet och en god kontakt med kund, samtidigt som det är möjligt att utforma
dem med ett modernt och personligt anslag – vilket går i linje med såväl matrisen i kapitel 4 såväl
som resultatet av de utförda fokusgruppsundersökningarna.
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5.1.1 Försäljningskanalstrategins påverkan på framtida kanalfördelning
Uttryckt i ekonomiska termer skulle man kunna beskriva strategin på följande vis:

Med detta menas att dagens försäljning via Mina sidor samt försäljning i appen kan anses möta krav
på självservice och direktkoppling till kund.
Denna ska mer än fördubblas till en procentandel om 43 % år 2020 samt stå för 61 % av försäljningen
år 2025.
Detta innebär att vi i stort sett uteslutande gör en fördelning inom våra egna kanaler.
Försäljningsandelen i de externa kanalerna (rödmarkerade i tabellen ’Procentuell kanalfördelning’ på
omstående sida) kommer sannolikt att minska i takt med att våra egna kanaler blir bättre.
Den årliga procentuella förändringen av försäljning i prioriterade kanaler framgår av nedanstående
stapeldiagram.
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Om vi skissar på ett scenario för förändringen av den procentuella kanalfördelningen under åren
fram till 2025 enligt ovanstående modell så skulle den kunna beskrivas på följande sätt:
Procentuell kanalfördelning
Mobilapp
E-handel (framtiden)*
E-handel (dagens)
Biljettautomater
Kundcenter
Ombord
Kansliet
Kontant ombord
Försäljningsställen
Resplus

2016
2

2017
3

2018
7

2019
12

14
15
14
18
4
1
10
22

16
15
13
16
4
1
10
22

15
15
13
14
3
1
9
23

14
15
10
13
3
1
9
23

2020
18
12

2021
20
16

2022
21
20

2023
23
22

2024
26
22

2025
29
22

13
10
12
3
0
9
23

12
10
11
2
0
9
20

11
10
9
1
0
8
20

11
9
7
1
0
8
19

10
9
7
1
0
7
18

10
7
6
1
0
7
18

* laddning av periodprodukt via hemsida (med mobil eller komplement som bärare)

Det gröna området står för det som vi kan anse vara de mest prioriterade kanalerna, dvs de egna
kanaler som bäst möter krav på självservice och direktkoppling till kund. Det gula området är våra
egna kanaler som successivt behöver minska i volym för att styra över till prioriterade kanaler.
Alternativt att vi väljer att lyfta upp och höja statusen för någon eller några av dessa kanaler till att
vara prioriterade. Det röda området är de icke-prioriterade externa kanalerna. Scenariot innebär att
år 2025 kommer 75 % av intäkterna att finnas i de egna kanalerna – vilket är en viss ökning jämfört
med idag.
Mobilbiljett:
Detta är vår huvudsakliga kanal och biljettbärare i framtiden. Större delen av produktutbudet lyfts in i
kanalen och 2019-2020 är då försäljningen tar fart ordentligt i takt med att det gamla systemet fasas
ut.
Framtidens e-handel:
Från och med 2020 har vi även en e-handelsfunktion som inte är knuten till Cubic-systemet (som då
avvecklats) och de nuvarande resekorten utan snarare till en ny lösning med mobilen som den
huvudsakliga biljettbäraren (komplement kommer dock att behövas). Kanaler som ger möjlighet att
lära känna och kunna ha direktkontakt med kunden är som tidigare beskrivet prioriterade.
Fokusgrupperna visar dock att vissa kunder efterfrågar möjligheten att göra ett anonymt köp vilket
betyder att man inför framtiden bör utreda hur man kan genomföra oregistrerade köp även i de
digitala kanalerna.
Dagens e-handel:
Vi ser att ökningen av intäktsandelen för Mina sidor planar ut och kommer 2020 att ersättas av en ny
e-handelslösning som är kopplat till framtidens betalsystem.
Biljettautomater:
Under 2020 planerar att vi ha biljettautomater som bättre möter kraven på information kring resor. I
nuläget är det dock inte bestämt exakt vilken typ av försäljning som dessa automater ska kunna klara
av.
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Kundcenter:
Försäljningen kommer att minska på kundcenter till att 2025 vara hälften av vad den är idag.
Målgrupper som behöver assisterad försäljning ska prioriteras.
Ombord:
Vi ser framför oss att endast en tredjedel av försäljningen ombord kommer att vara kvar 2025.
Målgruppen är instegskunder och tillfälliga besökare. Nya standarder som kontaktlöst EMV som
beskrivs under omvärldsbevakningen är något som kan komma att förändra strategin kring
ombordförsäljningen. Denna typ av betalningar möjliggör snabba köp vilket skulle kunna användas
för att t ex snabba på ombordstigningen i stadstrafiken.
Kansliet:
Vi strävar efter att införa en högre grad av automatiserad försäljning via faktura vilket bör innebära
att dagens manuella försäljning via kansliet kommer att minska.
Kontant ombord:
Givet tendenserna med minskad kontantanvändning i samhället bedömer vi det inte som
kontroversiellt att upphöra med kontant betalning ombord december 2018.
Försäljningsställen:
Denna kanal bedömer vi kommer att minska i intäktsandel, men fortfarande ha ett berättigande för
assisterad försäljning med bättre geografisk spridning.
Resplus:
Den nationella standarden spås i framtiden kunna möjliggöra försäljning mellan länstrafikbolagens
egna system varför intäktsandelen i denna kanal lär minska och försäljning istället flyttas över till
länstrafikbolagens egna kanaler.

5.1.3 Reskassa
Som nämndes i omvärldsanalysen ifrågasätts idag reskassan som produkt från flera håll. Problem
som att hålla koll på sitt saldo och att ständigt behöva återuppladda sin reskassa gör att hanteringen
av produkten inte blir särskilt smidig för kunden. Dock har produkten alltid varit fördelaktig med sina
20 % rabatt vid varje resa oavsett om du som kund reser en gång om året eller flera gånger i veckan,
vilket också skapat en flexibilitet bland de kunder som ännu inte reser tillräckligt för att välja en
periodkortsprodukt. Tänket att alltid rabattera med ett fast belopp oavsett hur många resor kunden
gör skapar en situation där kunder inte har något incitament att resa mer eftersom rabatten alltid är
densamma, vilket inte per automatik driver resandet.
För att nå de mål som finns uppsatta kring antalet resor krävs att även enkelbiljettsresenärerna reser
mer vilket gör att många i kollektivtrafiksverige när man tittar på framtida lösningar dömer bort
produkter med raka rabatter likt reskassan. Det som flera planerar att införa istället är en typ av
poängbaserade lojalitetsprogram som då premierar de som reser mer. Programmen kan efterlikna
övriga handeln där du som kund känner igen dig i upplägget från andra medlemsklubbar och
belöningen till kund skall då vara produkter i form av billigare resor eller produkter som kan utnyttjas
på resan.
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I Kronoberg står vi inför samma utmaningar som övriga Sverige och ifrågasätter därför reskassans
existens. Flera av våra grannlän planerar att fasa ut reskassan när dagens biljettsystem avvecklas.
Situationen som då uppstår påverkar också oss då reskassan inte kommer kunna användas över
länsgräns i framtiden. Detta tillsammans med avsaknaden av incitament att resa mer gör att även vi
bör fasa ut reskassan till förmån för modernare program som tidigare beskrevs.
Reskassan är idag starkt kopplad till det befintliga biljettsystem som planeras fasas ut år 2020 vilket
ger en bra möjlighet att göra förändringen vid den tidpunkten och då samtidigt följa flera av våra
grannläns planer för utfasningen av deras reskassa. Detta kräver dock en åtgärdsplan som tidigt
påbörjar överflyttningen från reskassan till de bärare som ingår i de prioriterade kanalerna.
Detta kräver också att mobilappen är anpassad och dimensionerad till att börja ta över större delen
av enkelbiljettsförsäljningen. Skånetrafiken har sedan tidigare sänkt sin rabattsats för reskassan till
10 % vilket gör att den enhetliga bilden av en sammanhållen rabattsats redan är urholkad.
För att gå vidare med modeller likt de lojalitetsprogram som beskrivs tidigare bör utöver
framtagande av det system som skall hantera funktionaliteten även en utredning göras kring hur vi
formar programmet till att bli de incitament som behövs för att kunder som reser på enkelbiljetter
uppmuntras till att resa mer.

5.1.4 Enkelbiljetter
Enkelbiljetter står för en stor volym av intäkterna och kännetecknas av att de köps och används på
mycket varierande sätt. Det kan handla om sällanresenärer likaväl som kunder som känner till
systemet väl, och biljetterna kan köpas i förväg – via ett bemannat försäljningsställe – likaväl som de
kan köpas ombord eller med hjälp av mobilen. På detta sätt kan biljettbäraren komma att variera,
och det blir viktigt att ta höjd för flexibla lösningar som både är kundvänliga och ger ett smidigt flöde
i trafiken. Ett gemensamt arbete i Sydlänen har startats upp för att inom Sydtaxan säkerställa
länsgränsöverskridande biljettering av enkelbiljetter även i framtiden.
I framtiden ser vi en hög fortsatt användning av enkelbiljetten, och vi ser behov av att på ett bättre
sätt knyta till oss kunderna oavsett om de reser på enkelbiljett eller med någon periodprodukt för att
kunna erbjuda bra information.
En god kund som köper många enkelbiljetter bör kunna dra nytta av någon typ av rabatt, bonus eller
liknande som stimulerar till ökat resande.

5.1.5 Periodprodukter
Hos de som köper periodprodukter har vi våra mest trogna kunder, med ett frekvent resande – oftast
mellan samma ändpunkter. Även i framtiden kommer periodprodukter att vara en viktig intäktskälla
och ett kunderbjudande som vi fortsätter att ge en stor betydelse. Dock kommer bäraren att variera.
I framtiden ska kunden kunna välja; mobilen likaväl som ett plastkort eller annan kommande bärare
med ny teknik ska kunna användas. Fördelen med mobilen som bärare är återigen att det kan
förknippas med en utbredd personalisering och riktad information, exempelvis vid trafikstörningar
eller för erbjudanden.
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Även periodprodukterna är något som de samverkande Sydlänen vill finna gemensamma
samarbetsformer kring även i framtiden inom Sydtaxan.

5.2 Kostnader förenade med olika försäljningskanaler
Det finns naturligtvis försäljningsomkostnader förknippade med de olika försäljningskanalerna. I
detta avsnitt beskrivs översiktligt vilka kostnader, fasta såväl som löpande, som särpräglar varje
kanal.
E-handel: Den nuvarande e-handelslösningen har löpande kostnader för drift av webbplats som inte
är omsättningsberoende. För varje transaktion betalas en liten avgift till betalväxeln som handhar
betalning via betalkort. För en kommande e-handelslösning går det i nuläget inte att göra några
utfästelser för vare sig investeringar eller driftskostnader. Rörande betalväxel kan det vara gynnsamt
att omförhandla avtal i samband med att nya system tas i bruk.
Mobilappen: Den nuvarande mobilappen har dels löpande kostnader; delvis omsättningsberoende
medan andra är fasta månadsavgifter. I sammanhanget bör det poängteras att appen inte enbart är
en försäljningskanal, utan även en informationskanal. Utöver detta finns även här kostnader för
betalväxel och även inlösen. En framtida applösning är föremål för upphandling, i vilken det är
relevant att lyfta alla kostnader förknippade med appen till en närmare analys.
Köp ombord: För betalkortstransaktioner ombord gäller ett löpande avtal med befintlig leverantör
med en fast månadskostnad som inte påverkas av mängden transaktioner. En ny upphandling för
motsvarande tjänst måste göras. När det gäller kontanthanteringen ombord är det endast ett fåtal
entreprenörer som särredovisat kostnader för detta i de gällande linjetrafiksavtalen. Kostnader för
förbrukningsmateriel såsom biljettrullar tillkommer.
Biljettautomater: Denna kanal är förenad med ett antal olika kostnader som är fördelade på: serviceoch underhållsavtal med befintlig leverantör, kostnader för ström och datakommunikation,
kostnader för förbrukningsmateriel samt kostnader för hantering av betalkortstransaktioner.
Samtliga dessa kostnader är inte avhängiga av antalet gjorda försäljningstransaktioner.
Kundcenter: För vårt Kundcenter i Växjö Resecentrum finns ett stort antal kostnader för själva driften
i form av personalomkostnader, lokalkostnader och driftskostnader för teknisk utrustning utanför
själva biljettsystemet. Även här är det relevant att notera att det som bekant inte bara säljs biljetter
och kort på Kundcenter utan en stor del av arbetstiden ägnas åt att svara på kundfrågor via telefon,
per e-post, via sociala medier – men även över disk.
Försäljningsställen: De fasta externa försäljningsställen som vi har avtal med uppbär en
provisionsbaserad ersättning utefter försäljning. Det innebär att det är en rörlig kostnad som ökar
med försäljningen. Utöver detta så har vi kostnader (datakommunikation och del av service- och
underhållsavtal för biljettmaskin) för den försäljningsutrustning som vi utrustar dem med.
Resplus (Samtrafiken): Den försäljning som sker via denna kanal avräknas månatligen via
Samtrafiken. Från biljettpriset dras omkostnader för biljettförsäljning och distribution av biljetter
med vissa fastställda procentsatser. Utöver detta har vi i stort sett fasta kostnader för vår del av det
gemensamma nationella systemet för trafikantinformation (vilket baseras på antalet hållplatser och
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turer). Det nuvarande partneravtalet med Samtrafiken är föremål för omförhandling och det går i
nuläget inte att säga hur den framtida kostnadsbilden ser ut.

Som kan noteras av ovanstående är det inte alldeles enkelt att särskilja vilka kostnader i respektive
kanal som strikt kan knytas till försäljning och vilken kostnad som mera är att förknippa med
kundservice eller information. I mobilappen görs idag ca hundra gånger fler resesökningar än vad det
görs biljettköp. På Kundcenter gör man som bekant mycket mer än att sälja biljetter. Även våra
försäljningsställen får kundfrågor som inte mynnar ut i någon försäljning – dock i betydligt mindre
omfattning. Teknik för maskinell avläsning av biljetter är en kostnad att ta hänsyn till i framtiden dock
är alla försäljningskanaler betjänta av tekniken på sikt.

5.3 Styrning till prioriterade kanaler
För att styrningen av försäljningen till de kanaler som länstrafiken prioriterar ska kännas transparent
och enkel att förstå för alla parter är det viktigt att regelverket kring prissättning och biljettering är så
enkelt som möjligt. Antalet prissättningsvarianter för samma resa bör vara så få som möjligt; och det
bör tydligt framgå av vilken anledning som man får betala ett tillägg – och minst lika tydligt bör det
framgå vilket sätt att köpa och betala för sin resa som länstrafiken premierar – både i form av ett
lägre pris och i form av serviceutbud.
Baserat på ovanstående resonemang vill vi på sikt prioritera ned ombordförsäljning och förse denna
med någon form av tillägg eller högre prissättning som ett styrmedel till andra, mer prioriterade,
kanaler där kunden i förväg köper sin biljett själv. Särskilt i Växjö Stadstrafik är ombordköp en
tidsstörande faktor som påverkar punktligheten i trafiken och ombordstigningshastigheten vid
hållplatsangöring.
Tendensen i samhället är allt fler självservicefunktioner, och kombinerat med en valfrihet samt ett
prissättningsincitament räknar vi med att det ska både bli tydligt samt uppfattas positivt av våra
kunder att vi arbetar med att förbättra servicen såväl före, som under och efter resan. Detta är något
som möjliggörs genom en högre grad av digitalisering av köpprocessen.
För att stimulera överflyttning till de prioriterade kanalerna bör, särskilt inledningsvis, någon typ av
ekonomiska styrmedel användas i form av rabatterad prissättning där vi vill se de flesta kunderna i
framtiden.
Med tanke på den adderade zonprissättningen som används i Sydtaxan, och som i oförändrad form
kommer att användas fram till 2020, samt prissättning i Resplus har vi behov av att utgå från ett
grundpris från vilket vi räknar på dels ett tillägg och dels en rabattering.
Vi är medvetna om att vi representerar en viktig samhällsfunktion och av denna anledning ser vi det
som nödvändigt att även i framtiden erbjuda en mångsidighet när det gäller att betala för sin resa.
Samtidigt är det nödvändigt att vi följer med samhällsutvecklingen i stort och att de val vi presenterar
för våra kunder ska kännas naturliga och följa med sin tid.
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Kontantanvändning är exempel på ett område där det kan vara värt att följa samhällsutvecklingen;
den är stadigt minskande – och med tanke på långa avtalstider kan det vara relevant att lyfta bort
denna ombord i bussar samt på tåg.

Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningar som de strategiska valen innebär:
•
•
•
•
•
•

Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i appen och
erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste avgångarna
(inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning

5.4 Åtgärder för att uppnå kanalförflyttningen
Åtgärder och satsningar för att nå målen skulle kunna förklaras som vad vi behöver för att kunna nå
dit vi tänker oss att nå.
För att kunna nå upp till den framtagna målbilden är detta viktiga punkter (utan inbördes ordning)
där vi menar att vi behöver genomföra satsningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en e-handelslösning med koppling till framtida biljettbärare för bibehållen möjlighet
till självservice
Införande av CRM - gemensam plattform för kundbearbetning med koppling till e-handel
Ta fram nya moderna biljettautomater med snabbare funktion och bättre information
Förändra reskasserabatten och rabattera mobilbiljetten för att påskynda förflyttning till
prioriterade kanaler
På sikt avskaffa kontanthantering ombord
Stopp för ombordförsäljning på tåg
Prisdifferentiering för att premiera självservice och förköp
Maskinell validering av biljetter och kort med mobilappen som bärare
Utvärdera ett framtida lojalitetsprogram
Utvärdera produktutbud i respektive kanal
Utfasning av dagens biljettsystem

Dessa förändringar behöver ske i flera steg. De flesta åtgärderna är beroende av politiska beslut och
alla åtgärder kan inte genomföras samtidigt. Detta beror på att de olika tekniska systemen inte kan
skiftas ut omedelbart. Det betyder däremot inte att vi kan vänta med att genomföra åtgärder i linje
med strategin utan måste istället påbörja ett medvetet förändringsarbete så snart som möjligt.
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2018 beräknas nödvändig utrustning som möjliggör maskinell validering av färdbevis i mobiltelefon
finnas på plats, vilket gör det lämpligt att under nästa år sträva efter att sälja fler biljetter i denna
kanal. Med detta uppnås primärt två saker; dels minskas andelen köp ombord och dels stöttas
försäljningen i en prioriterad självservicekanal.
En fördel med att inleda förflyttning med hjälp av mobilappen och införa maskinell visering ombord
är att detta kan ske fullständigt parallellt och inte påverkar vare sig befintlig utrustning eller
regelverk.
Införandet bör kunna förväntas få ett positivt mottagande av förarkåren eftersom dessa avlastas från
kontrolluppgiften.
För att stödja denna förflyttning kan med fördel någon typ av prisdifferentiering av
ombordförsäljning ombord på buss användas. Främst gäller detta Växjö Stadstrafik där det finns ett
tydligt behov av att kunna begränsa försäljningen ombord eftersom detta tar tid i trafiken vilket
resulterar i långsammare ombordstigning och försämrad punktlighet gällande ankomster till
hållplatser utmed linjen.
Modernare biljettautomater lär dröja till 2019, men det är inget hinder att redan tidigare genomföra
åtgärder för att ta bort ombordförsäljningen på tåg.
Användningen av periodprodukter står för en stor del av resandet och med möjlighet att ombord
maskinellt kunna visera färdbevis där mobiltelefoner är bäraren så kan även periodprodukter flyttas
över till mobilen. Då blir det nödvändigt att kunna skapa en starkare koppling mellan reseappen och
e-handelslösningen eftersom vi gärna vill att kunden ska få bättre möjligheter att administrera sin
produkt på båda plattformarna - inte minst eftersom att periodprodukter är en kostsammare
produkt som gäller över längre tid och kunden skulle kunna råka tappa sin mobiltelefon eller byta till
en ny (som två exempel på behov för att kunna administrera via ett back office).
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5.5 Förslag till strategiska förändringar
Nedanstående plan är försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie
taxa för respektive år. Även fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för respektive förändring
genomförs i samband med taxerevideringar.

• 1. Stopp för ombordförsäljning på tåg

dec 2017

dec 2018

jun 2019

• 2. Försäljning av periodprodukter i app
3. Sänkt rabatt för reskassa till 10 %
4. Sänkt pris på appbiljetten med 10 %

• 5. Införande av nytt lojalitetsprogram
6. Stopp för ny laddning av reskassa
7. Eventuellt ombordpris för kortköp ombord i buss

• 8. Start för aktiv utfasning av nuvarande biljettsystem (Cubic)
9. Kontantstopp i busstrafiken

dec 2019

jun 2020

• 10. Stopp för användning av reskassa och periodkort i nuvarande system
11. Eventuellt samma pris i app/e-handel och biljettautomat
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Förklaring av respektive åtgärdssteg:

1. Stopp för ombordförsäljning på tåg – detta är ett första steg som är relativt enkelt att införa
och som får till följd att vi kan möjliggöra en enklare visering (och även kontrollverksamhet)
ombord med ökad intäktssäkring som följd.
2. Försäljning av periodprodukter i app – blir aktuellt när vi kan ta det nya systemet i drift och
erbjuda maskinell validering av mobilbiljetter (såväl enkel som period).
3. Sänkt rabatt för reskassa till 10 % – här tänker vi oss att påbörja den kommande utfasningen
av reskasseprodukten genom att göra det mindre attraktivt att använda denna. Eftersom att
det finns ett stort antal laddade kort i omlopp är det viktigt att i god tid gå ut och meddela
kunder om framtida planer och vilka möjligheter som finns. Med en sänkt rabatt för reskassa
blir priset detsamma som i mobilappen. Förändringen införs för att stimulera mobilappen
som försäljningskanal och den förväntade intäktsökningen finansierar överflyttningen.
4. Sänkt pris på appbiljetten med 10 % – innebär att vi prismässigt stimulerar till fler sålda
biljetter i vår app. Detta eftersom att vi vill vänja fler resenärer till att själva köpa sin biljett i
förväg, och att minska försäljningsandelen ombord. Detta genomförs under förutsättning att
det finns en maskinell avläsning av appbiljetterna på plats när rabatteringen införs.
5. Införande av nytt lojalitetsprogram – det blir sannolikt nödvändigt att möta upp
kundbehovet med någon form av rabatterat resande för trogna kunder när reskassan fasas
ut. Detta genomförs under förutsättning att det finns en teknisk plattform som kan hantera
lojalitetsprogrammet.
6. Stopp för ny laddning av reskassa – detta blir nödvändigt för att möjliggöra en total utfasning
av reskassa och minimera de belopp som vi på annat sätt kommer att behöva överföra till
kunder. Laddning av reskassa via Mina sidor upphör samtidigt. Det är önskvärt att alla län i
Sydsverige genomför åtgärderna kring reskassan vid samma tidpunkter (för att tydliggöra
kundkommunikation och minimera missförstånd).
7. Eventuellt nytt ombordpris för kortköp ombord – för den händelse att de nya smidiga sätten
att köpa och betala sin biljett inte är tillräckliga kan det bli nödvändigt att prismässigt
påverka en eventuellt ökande ombordförsäljning.
8. Start för aktiv utfasning av det nuvarande biljettsystemet – under det sista halvåret i drift
kommer såväl periodkortsresenärer som reskassekunder att upplysas om nya möjligheter att
betala för sin resa.
9. Kontantstopp i busstrafiken – som ett ytterligare led i kanalförflyttningen ser vi det som ett
lämpligt steg att upphöra med kontant betalning ombord i buss.
10. Stopp för användning av reskassa och periodkortsprodukter som används i det nuvarande
systemet.
11. Samma pris i app/e-handel och biljettautomat – innebär att vi prismässigt vill likställa
förköpskanaler med självservicefunktioner vilket går i linje med försäljningskanalstrategin dvs
att det ska vara tydligt och enkelt som kund att göra rätt val. Under förutsättning att detta
kan lösas tekniskt och inom Sydtaxan.
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Kommande taxebeslut
Eftersom att den föreslagna prisdifferentieringen är taxepåverkande och länstrafiktaxan är föremål
för politiska beslut är det nödvändigt att ta ett inriktningsbeslut för de förändringar som
strategiarbetet föreslår för åren fram till 2020. Detta är nödvändigt, dels för att kunna göra
intäktsberäkningar till kommande budgetarbete och dels för att kunna planlägga långsiktig
kundkommunikation och investeringsåtgärder som har bäring på de beslut som tas.
Den normala processen är att taxan beslutas av regionfullmäktige i juni för införande i december
samma år. Det ger oss två ordinarie tillfällen att förändra priserna fram till dess att ett nytt
betalsystem ska vara på plats. I lagda verksamhetsplaner finns mål om ökat resande och ökande
intäkter – vilket innebär att de önskade kanalförflyttningarna måste möta såväl intäktsmål som
resandemål.
Det är nödvändigt att taxebesluten under de närmsta kommande åren går i linje med
försäljningskanalsstrategin och verkar understödjande för att främja genomförandet av densamma.
Eftersom att vi löpande kommer att införa förändringar av biljettsystemet kan det vara nödvändigt
att frångå de ordinarie taxeändringstidpunkterna i december för att uppnå en större tydlighet mot
kund. När det är möjligt att synkronisera en förändring samtidigt som vi marknadsför en ny funktion
är det lättare att få acceptans för förändringen.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-23

§ 90.

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017 17RK729

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2017
Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti
varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se
sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av RF eller RS
beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg
ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och
besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region
Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla
samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs
förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kund-index (NKI) inom
kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas
hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera –
Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma satsningen på
att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region Kronoberg arbetar
både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder är beslutade.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår
från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet
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så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller
vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom
flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region
Kronoberg satt upp.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten
och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälsooch sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr
sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden, prognostiserar en
negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt prognos per mars månad att
uppgå till 130 mnkr.
Yrkanden
- Suzanne Frank lämnar följande yrkande:
"Den mycket oroande kostnadsutvecklingen i Region Kronoberg måste brytas. De
främsta orsakerna är bl a dyra hyrkostnader för personal, lägre skatteintäkter och allmänt
dålig kostnadskontroll. Istället för det budgeterade resultatet på 62 mkr beräknas ett 0resultat för 2+17. Hälso- och sjukvårdens nettokostnadsutveckling var under årets första
månader på 10,1 procent jämfört med förra årets utfall och är därmed mycket högre än
genomsnittet för landet som är 5,1 procent. Åtgärderna för att hejda kostnaderna för
hyrpersonal går för sakta - Region Kronoberg har den största ökningen av
hyrpersonalkostnader i landet. Enligt prognosen är underskottet i Hälso- och
sjukvårdsnämnden -190 mkr som främst utgörs av ökade kostnader för hyrpersonal och
ofinansierade kostnader för satsningar inom primärvård och OB-tillägg. Men där saknas
allmän kostnadskontroll, som visas i att medicinsk service, material och övriga kostnader
har en prognos om -60 mkr. Enligt Delårsrapporten för första kvartalet krävs
kostnadsreduceringar på 60 mkr för att komma ner till -130 mkr, vilket är en
förutsättning för att regionen totalt ska få ett 0-resultat. Ett underskott på 130 mkr är
ingen tillfredställande målsättning.
Med anledning av detta yrkar vi
Att uppdra till Regiondirektören att åtgärder vidtas så att budgeterat resultat på 62 mkr
kan uppnås
Att vidtagna åtgärder rapporteras till Regionstyrelsen vid varje sammanträde under
hösten
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Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson (C),
Ingrid Hugosson (C), Eva Johnsson (KD)"
- Eva Johnsson (KD) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Suzanne Franks yrkande.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar avslag på Suzanne Franks (M) yrkande.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S) meddelar att hon kommer att lämna följande tilläggsyrkande vid
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 maj 2017:
“Hälso-och sjukvårdsnämnden meddelar Regionfullmäktige att nämnden inte kommer
att ha möjlighet att hålla beslutade budgetramar för 2017. Ytterligare åtgärder för att
minska det prognostiserade underskottet kommer att beslutas på nämndens
sammanträde den 22 juni 2017.”
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP), Martina
Ericsson (SD) och Roland Gustbée (M).
Ajournering
Ordförande Anna Fransson (S) ajournerar mötet mellan klockan 11.45-11.55.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej
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Avstår

Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-23

Suzanne Frank (M)

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Ingrid Hugosson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Avstår

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

6

1

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultatet 8
för, 6 emot och 1 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson (C),
Ingrid Hugosson (C) och Eva Johnsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Suzanne Franks (M) yrkande.

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-23

att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2017
Region Kronoberg.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Caroline Palmqvist, HR-direktör
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017




Beslutsunderlag
§163 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2017
Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-23

§ 163. Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017 17RK729

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2017
Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti
varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se
sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av RF eller RS
beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg
ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och
besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region
Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla
samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs
förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kund-index (NKI) inom
kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas
hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera –
Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma satsningen på
att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region Kronoberg arbetar
både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder är beslutade.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår
från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet

Page
Page360
1 ofof2630

Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-23

så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller
vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom
flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region
Kronoberg satt upp.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten
och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälsooch sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr
sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden, prognostiserar en
negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt prognos per mars månad att
uppgå till 130 mnkr.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M).
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2017
Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Delårsrapport mars 2017
Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars
2016 Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av
alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg,
dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kund-index (NKI)
inom kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma
satsningen på att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region
Kronoberg arbetar både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder
är beslutade.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-05-17

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som
utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all
verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap,
annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg satt upp.
Ekonomi

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker
och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62
mnkr sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden,
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt
prognos per mars månad att uppgå till 130 mnkr.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg
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SAMMANFATTNING AV
PERIODEN
INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten
inom vården. Nöjd kund-index (NKI) inom kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från
resenärerna.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma satsningen på att hälso-och
sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region Kronoberg arbetar både på nationell och lokal
nivå med frågan och flera åtgärder är beslutade.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera
verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg satt upp.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr. Helårsprognosen per mars
månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr sämre än budgeterat 2017.
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”Ett gott liv i ett livskraftigt län”
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INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse mars 2017

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Förtroendet för verksamheten ska fortsatt vara högt
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Förtroende för hälso- och sjukvården
66 %
75 %
enligt Vårdbarometern*
NKI buss/tåg enligt
74 %
70 %
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
41 %
55 %
Kronoberg**
*Mätningen avser 2016
**Mätning av varumärket kommer att ske under början av 2018, värdet avser senaste mätningen(jan 2016)

Målvärde 2019
77 %
71 %
80 %

Hälso- och sjukvård
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Det som mäts via vårdbarometern är en
samlad bedömning från patienter och invånare avseende upplevelsen av alla åtgärder, insatser,
bemötande och resultat som Region Kronberg erbjuder i hälso- och sjukvården. Trots ett relativt gott
resultat jämfört med andra regioner/landsting så krävs det ständiga förbättringar inom detta område.
Att vårda förtroendet för hälso-och sjukvården hos Kronobergarna är ett prioriterat område. Ett
orosmoment är sommarbemanningen som kan leda till innebära försämrad tillgänglighet som i sin tur
kan leda till försämrat förtroende från invånarna.
Kollektivtrafik
Nöjd kund-index (NKI) inom kollektivtrafiken visar på goda betyg från resenärerna. NKI är en
sammanvägd bedömning från kunder, där faktorer som punktlighet och bemötande har stor betydelse.
Även i delen som avser Serviceresor utläses en förbättring, efter tappet som uppstod vid införandet av
ALFA.
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Varumärket Region Kronoberg
Arbetet med att öka kännedomen om varumärket pågår på flera olika områden parallellt: på Region
Kronobergs externa webbsida, genom medieaktiviteter, i väntrum/motsvarande med mera.

TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god
Styrtal
Kännedom om 1177, enligt
Vårdbarometern
Rimliga väntetider primärvård, enligt
Vårdbarometern
Läkarbesök inom primärvård, 7 dagar
Läkarbesök inom planerad
specialistvård, 60 dagar
Behandling inom planerad specialistvård,
60 dagar
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö
(Fördelning aktiviteter som finansieras av
kultursamverkansmodellen genom
Region Kronoberg)
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetider i telefon
’Avser 2016

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

-

72 %

76 %

90 %

90 %

95 %

73 %

85 %

90 %

62 %

85 %

90 %

43 %

54 %

54 %

64 %

81 %

83 %

Hälso- och sjukvård
Region Kronoberg arbetar aktivt och systematiskt för att kunna erbjuda god tillgänglighet och stöd i
egenvård, rådgivning, vård och behandling. Region Kronoberg erbjuder en jämlik tillgång till
verksamheterna och följer tillgänglighetsresultat uppdelat på kön. Genom processkartläggningar och
produktions- och kapacitetsgenomlysning kan flaskhalsar i tillgängligheten identifieras och reduceras.
Primärvården har en god telefontillgänglighet och 93 procent av patienter får bedömning och råd
samma dag. För andelen patienter som efter bedömt behov får ett besök inom 7 dagar uppfylls
målsättningen på 90 procent.
De senaste två årens försämring av tillgängligheten för planerade nybesök till läkare är starkt kopplad till
öron-näsa-hals-sjukvård, hudsjukvård och neurologi. Undantaget dessa tre specialiteter är den
genomsnittliga tillgängligheten 96 procent för vårdgarantin och 79 procent för läkarbesök inom 60
dagar. För behandling inom 60 dagar påverkas resultatet väsentligt av väntetiderna för hängbuksplastik,
åderbråck ben och utprovning hörapparat. Undantaget dessa är den genomsnittliga tillgängligheten 84
procent för vårdgarantin och 66 procent för behandling inom 60 dagar.
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Inom barn- och ungdomspsykiatrin har inflödet och antalet nybesök ökat med 17 procent. Totalt antal
besök ökar med 15 procent och därmed har antalet väntande till nybesök och behandling kunnat hållas
på en oförändrad nivå. Antalet väntande till fördjupad utredning fortsätter dock öka och uppgår den 31
mars till 292 patienter, bland annat till följd av det ökade remissinflödet.
Väntetiderna för undersökningar inom röntgenverksamheten ökade under 2016 på grund av
produktionsbortfall i samband med planering och införande av nytt röntgeninformationssystem.
Förutom för CT, där väntetiden ökat i samband med byte av all CT-utrustning i Växjö, har väntetiderna
för övriga undersökningar minskat sedan årsskiftet.
Tandvården har god tillgänglighet för akuta patienter. Ett ökat tryck på den akuta vården samtidigt som
många patienter vill komma till folktandvården, innebär begränsningar av tillgängligheten inom både
specialisttandvården och allmäntandvården.
Kollektivtrafik
Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket gör att vi inte bedömer
det som rimligt att nå de uppsatta målen under 2017. Däremot beräknas målvärdet rörande linjetrafiken
kunna uppnås.
Kultur
Spridning av kulturaktiviteter mäts i kvartal två varje år. 2016 minskade andelen aktiviteter utanför
Växjö kommun från 54 procent 2015 till 43 procent 2016. Kulturverksamheter inom
kultursamverkansmodellen har sedan hösten 2016 lyft att det blivit svårare att nå ut med kultur i hela
länet. Regional kultur behöver en lokal mottagare och förutsättningarna skiftar bland kommunerna i
länet. Med anledning av detta har frågan om kommunala förutsättningar lyfts i kommunalt forum –
kultur och det finns behov av ytterligare insatser för att säkerställa god tillgänglighet till kultur i hela
länet.

INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Styrtal
Ohälsotalet, kvinnor
Ohälsotalet, män
Sjukpenningtalet, kvinnor
Sjukpenningtalet, män
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, kvinnor
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, män

Utfall mars 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,8

13,0

<10,0

7,2

7,0

<6,6

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

77 %
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Hälso- och sjukvård
Invånarnas hälsa ska vara jämlik och ska stärkas via bland annat utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Detta arbete pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård med operativa åtgärder som exempelvis genomförda utbildningar, dialogmöten,
arbetsgivardialoger och ett påbörjat arbete med stöd- och styrdokument. Sjukpenningtalet fortsätter att
stiga men ökningstakten har avtagit. Externa aktörer påverkar påtagligt arbetet inom hälso- och
sjukvården vilket innebär att samverkan kring sjukskrivningsprocessen och hälso- och sjukvårdens
uppdrag och roller behöver förtydligas, effektiviseras och förbättras. Arbete pågår med att
vidareutveckla en försäkringsmedicinsk utbildningsstruktur och genomföra utbildningar i
försäkringsmedicin för Rehabkoordinatorer, AT/ST-läkare, PTP psykologer och andra berörda.
Region Kronoberg deltar aktivt i verksamhetsnära projekt gällande arbetsmodeller för tidig samverkan
med arbetsgivare gällande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för lätt till måttlig psykisk ohälsa
och långvarig smärta. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla och genomföra arbetsgivardialoger
med stora privata, statliga och offentliga arbetsgivare i samverkan med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen med fokus på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Ett förändrat akutuppdrag;
"en ingång in" planerad och
utredd i Ljungby på LL och
liknande upplägg
diskuteras på CLV. Arbete
med en framtida strategi för
hälso- och sjukvården
pågår. Ett förslag kommer
att presenteras för ett
politiskt ställningstagande i
höst.

Kvalitetsuppföljningar av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

En utredning ska
genomföras inför införandet
för att kartlägga vilka
kostnader och parametrar
som ska publiceras

Läkarkontinuiteten skall publiceras på
1177.se

Ännu ej påbörjad

Se ovan

Pågående

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt
med systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi
ser som värdefullt för
uppföljning av vårt
processarbete.

Pågående

Uppdrag till
Uppdragsspecifikationen
hämtas ifrån budgeten.
Uppdragsspecifikationen
för 2017 har ännu inte
beslutats av RF.
Varje verksamhetschef
ansvarar för och bedömer
behovet av lämplig
kompetens på
vårdcentralen.

Pågående

För närvarande finns 49
ST- tjänster inom
primärvården, och det har
aldrig funnits fler tjänster.

Pågående

Utredning av psykisk
ohälsa pågår i Region
Kronoberg och i samverkan
med länets kommuners
elevhälsa m fl aktörer.

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

Samverkan mellan
Patientnämnden (PAN) och
patientsäkerhetsenhet
(chefsläkare) finns. Ny
lagstiftning på området på
gång from 2018 som
kommer att kräva
anpassning av arbetssättet.
PAN ska enligt detta ha en

En långsiktig strategi för
resursförstärkning av vårdvalet/
primärvården ska påbörjas. I denna
strategi ska även ett utökat/förstärkt
akutuppdrag utvecklas liksom att
tillföra vårdvalet/primärvården fler
kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 %
allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister.
Ersättningsmodellen för vårdvalet ska
stimulera till fler specialistområden
inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården
närmare patienterna.
Fördelning av ST-tjänster bör
prioriteras till primärvården /vårdvalet

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
(psykisk ohälsa bland unga)
Region Kronoberg ska verka för en
bra samordning av rehabilitering för
barn som drabbats av
funktionsnedsättning till följd av
allvarlig sjukdom.

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.
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mer självständig form
samtidigt som klagomål ska
hanteras av och mot
verksamhetschef i första
hand.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.

Pågående

Budget för ca 750
läkemedelsgenomgångar
samt kvarvarande
äldremedel. Årets nivå bör
kunna bli ca 1300-1400.
Detta gäller fördjupade
läkemedelsgenomgångar.
Utöver detta enkel
läkemedelsgenomgång i
särskilda boenden,
utskrivning eller läkarbesök
om patient har mer än 5
läkemedel enligt författning.
Tyvärr inga riktigt bra
mätmetoder beträffande
dessa.

Minska antibiotikaförskrivningen i
1
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Pågående

Arbete pågår i STRAMA
med att nå det nationella
målet.

Klar

Nytt PM med rutin för
öppnande av kranskärl vid
stor hjärtinfarkt kommer
igång i maj. Innebär
läkemedel s k trombolys
direkt i ambulans följt av
angiografi och PCI
(ballongvidgning) vid
behov. Innebär att vi
kommer att nå nationella
riktlinjer mindre än 90
minuter för öppet kärl.

Ännu ej påbörjad

För närvarande pågår inga
utredningar vad gäller nya
vårdval.

Pågående

Strategi för samordning av
e-hälsoarbetet inom Region
Kronoberg kommer i stora
delar att ingå som en viktig
del i Hälso- och
sjukvårdens samlade
utvecklingsstrategi med sikt
mot 2027.

Pågående

Ett förändrat akutuppdrag
"en ingång in" planerad och
utredd i Ljungby på LL och
liknande upplägg
diskuteras på CLV. i
primärvården. I och med
psykiatrins slutliga
placering inte lika enkelt att
samordna somatisk och
psykiatrisk akutmott. Denna
del i uppdraget är vilande.

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättnings-modeller och
jämförelser med andra

Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt
brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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landstings/regioners
modeller.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

Äldrehälsa Kronoberg
pågår i västra länsdelen. I
nuläget en mobil läkare och
ett par intressenter.
Planerad spridning österut
av arbetssättet. Pågår
planering för att testa ett
mer mobilt arbetssätt redan
i sommar på
medicinkliniken på CLV.
Vårdplatsbristen driver
denna utveckling.

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

Uppmärksamhet på
somatiska behov hos
patienter i vuxenpsykiatrin
pågår i handlingsplan. DLmottagning finns i
rättspsykiatrin.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.

Pågående

Inom ram för utredning och
förändring av arbetssätt
barn- och
ungdomspsykiatrin.

Pågående

Arbetet pågår i VC
Teleborg. Kommer att bli
aktuellt i Alvesta 2018 pga
att budget finns i Alvesta
kommun 2018.

Pågående

Frågan ägs av länets
kommuner och
Trafikverket. Dialog pågår.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Pågående

En politisk har inlett arbetet
med framtidens primärvård

Utveckling av vården "nära patienten"
till exempel genom mobilt arbetssätt
och fler specialistkompetenser.

Barn- och ungdomspsykiatrin ska
finnas tillgänglig både i Växjö och
Ljungby.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
De närmaste åren ska arbetet med att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna
intensifieras.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Trafiknämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat
förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.
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MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse mars 2017

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM
TRIVS OCH UTVECKLAS
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor är en
viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och kunna behålla,
motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision
beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av
stor vikt för att skapa trygga medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med
föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas. Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Styrtal
Sjukfrånvaron
2

Antal vakanser > 6 månader
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår (läkare,
sjuksköterskor)
HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

6,3 %

5,0 %

4,5 %

-

76

68

Läkare 25 039
Läkare 40 000
Sjuksköterskor 26 466 Sjuksköterskor 12 500

-

74

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

75

Inledningen av året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att
rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid,
användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och
sjuksköterskor har gjorts den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra
ersättning om 10 000 kr per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5000
kr. En annan förmån som infördes hösten 2016 är förbättrat nattindex för alla medarbetare som varvar
dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts arbete om tio arbetstimmar ger fyra extra timmar betald
ledighet, d v s en sänkt veckoarbetstid. Implementering pågår och fullföljs efterhand som
bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt får dessutom ett nattillägg
om 5000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att sjuksköterskor kommer få 60
2

Avser heltidstjänster
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procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid. Åtgärderna är insatta för att på sikt ge en
positiv effekt.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-mars 2017

Region Kronoberg

Jan-mars 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

6,3

7,1

3,6

6,0

6,5

4,3

3

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-mars 2017

Region Kronoberg

Jan-mars 2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

4,6

1,5

3,1

4,4

1,3

3,1

Trenden med högre sjukskrivningstal präglar inledningen av året. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie
arbetstid) har ökat jämfört med motsvarande period och år, från 6,0 till 6,3 procent. Kvinnornas
sjukfrånvaro har ökat (0,6 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat (0,7 procent) i
jämförelse med föregående period och år.
Högst sjukfrånvaro finns inom personalgrupperna logoped (11,9 procent), tekniker och It-tekniker (9,5
procent) samt inom köks- och måltidspersonal (8,4 procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom
ingenjörsgruppen (1,4 procent), ledningsarbete (2,4 procent) samt inom handläggararbete (3,5 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ökar från 4,4 dagar till 4,6 dagar i jämförelse med föregående period
och år. Den kortare sjukfrånvaron ökar något medan den längre sjukfrånvaron ligger på samma nivå
som föregående period och år. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12
månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. De orsaker
som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är korttidsfrånvaro, fysisk skada, stress och psykisk
ohälsa. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna.
I jämförelse med övriga regioner och landsting är Region Kronoberg en av de två regioner med lägst
sjukfrånvaro. För 2016 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,2 procent
(min-max för alla regioner och landsting låg på 5,2 - 7,2 procent).

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
3
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MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-mars 2017

Jan-mars 2016

Läkare

23 332

17 322

Läkare jour

1 707

1 628

Sjuksköterska

26 466

10 742

Totalt

51 506

26 692

Under årets inledande månader har behovet av hyrpersonal ökat markant avseende både läkare och
sjuksköterskor i jämförelse med förgående period och år. Hälso- och sjukvården beskriver att orsaken
till den ökade användningen av bemanningsföretag främst handlar om svårigheterna att rekrytera
personal såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar. Hyrläkare används framförallt inom
primärvården, vuxenpsykiatrin, samt kirurgi- kvinno- och barncentrum. Hyrsjuksköterskor används
främst inom kirurgi- kvinno- och barncentrum, medicin- och akutcentrum och inom rättspsykiatrin.
Alla centrum använder sig av hyrpersonal men inom vuxenpsykiatrin har behovet av hyrsjuksköterskor
minskat något.
Alla landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Beroendet
har generellt vuxit i landet trots att landstingen och regionerna tidigare gjort försök att minimera
inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna med stöd
från SKL under 2016 startat ett projekt som ska leda till ett oberoende av inhyrd personal i vården där
även Region Kronoberg ingår. Den önskade effekten av projektet är att nå ett oberoende av inhyrd
personal inom hälso- och sjukvården. Projektets uppdrag är att med utgångspunkt i den nationella
handlingsplan som finns utreda och implementera satsningar på övergripande nivå som leder till målet;
oberoende av hyrpersonal 2019. Flertal aktiviteter är beslutade för att nå målet att vara oberoende av
hyrpersonal. Beslut om särskilda satsningar för läkare inom primärvården och satsning på
sjuksköterskor som arbetar obekväm arbetstid är fattade. Styrgrupp och projektgrupp för projekt
oberoende av hyrpersonal är formerade. Projektplan är framtagen och handlingsplan med en plan för
utfasning håller på att utarbetas.

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-mars 2017

Jan-mars 2016

Nyanställda

47

40

Återanställda

19

11

Totalt

66

51

Avgångar

41

50

Netto

25

1

Tabellen visar anställningsflödet när det gäller sjuksköterskor under perioden jan-mars respektive år.
Totalt har Region Kronoberg lyckats att anställda fler sjuksköterskor och haft färre avgångar i år
jämfört med föregående period och år.
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Andel av medarbetarna som har
~70 %
50 %
100 %
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund*
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
50 %
100 %
diskrimineringsgrunderna**
*Mätningen är ifrån årsredovisning 2016
**Utbildningarna har startat under februari och det är därför för tidigt att kunna göra en mätning. (Görs till delårsrapport aug 2017)

Region Kronobergs arbete med värdegrunden fortsätter enligt plan. Bland annat lanserades 20 nya
frågor till värdegrundsspelet i mars, där ett huvudtema är diskriminering och flera arbetsplatser har
bokat in workshops om värdegrunden – varav flera av dem som en uppföljning på tidigare tillfällen.
Basutbildningen i diskrimineringsgrunder lanserades i februari. Alla anställda ska fram till slutet av 2018
genomgå utbildningen. Det finns möjlighet att delta enskilt eller presentera den på APT. Under den
korta tid utbildningen har funnits tillgänglig har 92 personer deltagit.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen
och åtgärderna som
beslutats i
jämställdhetsplanen

Tillvarata nyanlända med
vårdkompetens

Pågående

Fokus just nu är på ett
pågående
Språkpraktikprojekt

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

Pågående

En översyn och
samordning av all
introduktion pågår

Pågående

Det hälsofrämjande
arbetet utvärderas för att
få ett underlag för
förbättring och utveckling.
Arbetsvillkoren ses över
bl a inom ramen för
projektet oberoende av
hyrpersonal

Klar

Flera ansökningar har
lämnats tillsammans med
Linnéuniversitetet till
Kampradsstiftelsen, där vi
tyvärr har fått avslag.

Pågående

Region Kronoberg arbetar
både på nationell och
lokal nivå med frågan.
Lokalt finns en styrgrupp
för arbetet. Återkoppling
med styrelsen sker
löpande.

Pågående

Arbete pågår med
översyn och paketering av
förmåner, utredning av
förmåner via
bruttolöneavdrag och
framtagandet av en
plattform för vårt
marknadsföringsarbete

Utveckla nya lösningar för
schemaläggning med inriktning på
den enskilde medarbetarens
möjligheter att påverka sin
arbetstid.

Pågående

Medverkan i
forskningsprojektet
hälsosam
schemaläggning och
hållbara arbetstider pågår.
En partsgemensam
genomgång av
flextidsavtalen har skett.
Inom hälso- och
sjukvården pågår en
genomgång av
tillämpningen av
årsarbetstid

Rätt använd kompetens (RAK) ska
genomsyra vår process och
teamutveckling.

Pågående

Rätt använd kompetens är
en del i projektet med
oberoende av
hyrpersonal.

Pågående

Regionstyrelsens
personalutskott har
beslutat om särskilda
satsningar på
sjuksköterskor i dygnetrunt-verksamheten och
läkare i primärvård. Flera

Region Kronoberg ska inom ramen
för sin verksamhet arbeta
målinriktat för att främja lika
rättigheter och möjligheter i
arbetslivet

Fortsätta utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser med bra arbetsvillkor
(attrahera, behålla och utveckla).

Stimulera medarbetare att delta i
forsknings- och utvecklingsprojekt i
samverkan med Linnéuniversitetet

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende
Fortsätta att tydliggöra Region
Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset
att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till arbete
inom Region Kronoberg (attrahera
och rekrytera).

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

Utarbeta ett långsiktigt och hållbart
system för att säkra bemanningen
under sommaren
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andra åtgärder vidtas bl.a.
utredning av olika
möjligheter att omfördela
personalresurser mellan
kliniker och mellan våra
sjukhus för att samla och
stärka kritisk
akutverksamhet, ökat
samarbete på samtliga
fronter för att tillsammans
i verksamheten lösa
utmaningarna, omfördela
arbetsuppgifter mellan
yrkesgrupper (RAK) och
Region Kronoberg
samarbetar med
kommunerna för att
underlätta och avlasta i
sommar.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

En mängd insatser pågår
för att trygga
kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.

Pågående

Utbildning i
diskrimineringsgrunderna
har genomförs på
arbetsplatsträffar i
verksamheterna.
Utbildning och stödjande
material för att arbeta med
värdegrunden är
framtaget och kan
användas i
verksamheterna vid
arbetsplatsträffar.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har
god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
20
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. 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.

Måluppfyllelse mars 2017

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning
och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur
inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp
under hela perioden. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

94,4 %

95 %

96 %

97,5 %

98 %

98 %

10,0 %

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,6

5,1

5,0

2,4

1,2

1,2

-

50 %

50 %

4

Vårdrelaterade infektioner *
5

Ranking sjukhus Växjö och Ljungby
Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser
Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser
6
Kunskapsstyrning Vården i siffror –
varje år förbättrat värde för 50 % av
indikatorerna
*Mätningen är från 2016

Hälso- och sjukvård
Under 2017 kommer ny föreskrift från Socialstyrelsen om utredning och anmälan av vårdskador.
Dessutom förväntas lagförslag utifrån Klagomålsutredningen. I båda fallen behöver Region Kronoberg
se över rutinerna. Denna åtgärd påbörjas när den exakta utformningen av föreskriften för respektive lag
tillkännages. Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner har fortsatt under våren. Bland
annat har insatser gjorts för att följa upp mätningar på ett nytt sätt för att i de identifierade fallen leta
efter undvikbara infektioner och åtgärder utifrån detta. Ett fokusområde har varit fortsatt förbättring
Avser slutenvård
Tidskriften Dagens medicins ranking
6 Varje år ska minst hälften av indikatorerna i Vården i siffror ha förbättrats, jämfört med föregående mätnings
värde.
4
5
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avseende basala hygien- och klädregler. Här pågår utbildning till nyanställda och mätningar av
efterlevnad till de riktlinjer som finns. Under 2016 påbörjades ett arbete för att förbättra rapportering,
hantering och analys av vårdrelaterade skador via Synergi. Målet är att skapa förutsättningar för
systematisk analys av avvikelserna både på lokal och på övergripande nivå.
När det gäller vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter och överbeläggningar har analysen
gjorts att kommunerna har svårare att ta emot patienter som ska tillbaka till kommunen efter avslutad
vård på sjukhus. På grund av platsbrist har Region Kronoberg större svårigheter att låta patienter stanna
i samband med besök på akutmottagningen. Detta märks särskilt väl på kvällar, helger och röda dagar
då trycket är som störst både i regionens verksamhet och hos kommunerna.
Kollektivtrafik
Utfallet för inledningen av året ligger nära målvärdet. Dock sker omfattande fysiskt gatuarbete för
förbättrad framkomlighet i Växjö stad, vilket kan komma att påverka kortsiktigt.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 (RUS).
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv och det civila samhället. I Gröna
Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa hållbarhet.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal
Andel beviljade ansökningar om 1.1
medel där Region Kronoberg varit en
7
aktiv utvecklingsaktör enligt definition
8

Måluppfyllelse RUS

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 %

80 %

90 %

4/10

4/10

5/10

Regional Utveckling
En rad insatser för att göra innehållet i Gröna Kronoberg känt har genomförts under året. Arbetet
har genomförts inom befintliga nätverk men även genom särskilda kommunbesök. En
kommunikationsstrategi är framtagen och en intern websida lanserad. Riktade utlysningar har gjorts
Definition: Region Kronoberg har gett projektägare återkoppling och kvalitetssäkrat projektet så att det ligger i
linje med prioriterade insatser och strategier som bidrar till regional utveckling. Alla tre punkterna ska vara
uppfyllda innan sista ansökningsdatum; Inledande samtal i möte/telefon, Coachande samtal i möte/telefon,
Återkoppling på utkast.
7

Måttet anger hur många av de tio RUS-målen som kommer, givet trenden de senaste åren (i regel 3-5 år), att vara
uppfyllda 2025. Att observera är att då måttet utgår från de senaste årens data och inte innehåller andra
antaganden får exempelvis en lågkonjunktur stor inverkan på framskrivningen. Måttet ska således utläsas
som ”vad händer om utvecklingen under de senaste åren fortsätter även framöver”. Därmed är måttet inte med
nödvändighet det mest sannolika utfallet.
8
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för att få in projektidéer med stark koppling till Gröna Kronoberg. Ett arbete för att få in nya
projektägare pågår. På uppdrag av politiken har en handlingsplan för landsbygdens näringsliv tagits
fram och ett näringslivsråd inrättats. Ett koncept för effektivare nätverksarbete har tagits fram och
börjat användas av flera mellankommunala nätverk.

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2016

Målvärde 2018

44,7 %

70 %

75 %

84,5 %

95 %

98 %

94 %

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

55,5 %

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
10
avfallsmängden

18,6 %

25 %

30 %

Mäts halvårsvis

50 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
9
bil och minibuss) .
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med år
2013

Prognosen för att leda och stödja genomförandet av Region Kronobergs miljöprogram som helhet är
god. Inom energiområdet och inom livsmedelsområdet följer arbetet plan och förväntas leda till hög
måluppfyllelse. Däremot kommer det att bli svårare att nå det överliggande målet om att Region
Kronobergs klimatpåverkan ska minska.
För att målet ska kunna nås krävs flera insatser som till exempel minskat antal resor med fossila
bränslen. Arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för möten och resor startade i april. Under en
testperiod kommer korttidsbilarna i bilpoolen att tankas av personal på regionservice för att säkerställa
att dessa tankas med förnyelsebart bränsle. Utmaningen kvarstår för de långtidsleasade bilarna. En
projektansökan för "Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg" är inskickad till Tillväxtverket. Om
projektet beviljas kommer det att fokusera på beteendefrågor gällande arbetspendling, tjänsteresor,
besöksresor och godstransporter.

9

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Exkl. matavfall

10
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Det finns också fortsatta utmaningar vad det gäller avfall, materialåtervinning och antalet produkter
med utfasningsämnen. Under vår och höst 2017 kommer miljöenheten att ge ökat stöd till de
verksamheter där flest utfasnings- och riskminskningsämnen förekommer. En uppföljande översyn av
CMR produkter (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) produkter samt andra särskilt
farliga produkter (Kandidatlistan) kommer också att genomföras under våren.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Status

Kommentar

Klar

Rutin för uppföljning och
rapportering av uppdrag
införd i organisationen och
kommer att redovisas
delår och helår.

Samtliga nämnder och
styrelser

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Regionstyrelsen

Region Kronobergs budget ska vara
jämställdhetssäkrad; individbaserade
styrtal ska redovisas könsuppdelade.

Pågående

Detta är ständigt
pågående uppdrag och
finns med i direktiv vid
budgetarbete som
rapportering.

Inrätta en tillfällig
"Förenklingskommission" i syfte att
utveckla bland annat utveckla ett
bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos
medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i möjligaste
mån avlasta vårdpersonalens
administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska
sekreterare

Klar

Ett förstärkt presidie finns
inom hälso- och
sjukvården.

Pågående

Nytt ekonomisystem där
avtalstroheten kan följas,
införs årsskiftet
2017/2018. Viss
genomlysning pågår från
upphandlingsenheten.

Pågående

Tillsammans med
kostenheten inom
Regionservice har
Upphandlingsenheten
arbetet med framtagandet
av den lokala livsmedelstrategin. Det
fortsatta arbetet innebär
att Upphandlingsenheten
kommer att delta i
informationsmöten med
lokala
livsmedelsproducenter för
att informera om
förutsättningarna för att bli
leverantör till Region
Kronoberg och övriga
inom offentlig sektor.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling

Pågående

Öka medvetenhet hos
centrumledningarna om
vad som upphandlas.
Arbetet pågår löpande i
kompetensgrupperna
inom
upphandlingsenheten.

En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget ska
genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Planerad

En utvärdering planeras i
höst.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ

Effektivisera upphandlingsprocessen
genom god framförhållning och
samplanering, samt att löpande följa
upp och utvärdera avtalstroheten.

Dela upphandlingar i mindre delar,
bland annat i syfte att möjliggöra för
mindre och lokala aktörer att lägga
anbud

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.
Utreda förslag till om-/nybyggnad för
ambulans- och akutmottagning på
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till lösning för ambulans,
akutmottagning,
operation, sterilcentral och
röntgen. Verksamhetens
inriktning ska vara
utgångspunkten för
planeringen.

Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

Arbetet pågår. Fokus
senaste åren har varit
standardiserade
vårdförlopp för cancer
som främst fokuserar på
ledtider. Detta har tagit
väldigt stora resurser i
anspråk och delvis
påverkat tempot i vår
ursprungliga
patientprocessplan.
Medicinska utdata centralt
för processuppföljning.
Arbete pågår för en
processuppföljning i
QlikView.

Pågående

Flertalet av HSN
verksamheter inplanerade
t o m 2018. Tandvård,
ambulans och vissa delar
av PRC ännu ej i plan.

Pågående

Vad gäller förväntade
effekter har ett omfattande
arbete startats som
omfattar all verksamhet i
Region Kronoberg, inte
bara hälso- och
sjukvården. Det har tagits
fram ett systemstöd där
förväntade effekter ska
redovisas på respektive
handlingsplan. Under
våren utbildas alla chefer
och ekonomer hur man
ska arbeta med
förväntade effekter. Ett
skriftligt metodstöd håller
på och arbetas fram och
ett antal exempel har
även genomförts. De
kommer att utgöra
underlag i utbildningen.
Den första utbildningen
startar den 15 maj.
Ett exempel där
beräkningar har prövats är
tryckskador. Där kunde
konstateras att arbetet
beräknades ge 1 700 färre
tryckskador, 25 frigjorda
vårdplatser samt reducera
kostnader med 70
miljoner kronor.

10 procent av alla cancerpatienter
ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk
forskning och läkemedelsutveckling

Pågående

Pågående arbete. Svårt
att mäta men arbete
pågår. Via RCC
inventeras lämpliga
studier som
kommuniceras direkt till
de olika verksamheterna.
Ssk bristen gör till del
detta arbete dvs ökad
forskning lägre prioriterat.

Tätare uppföljning av arbetet mot

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.
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kontinuerlig uppföljning
just nu. Efter senaste
uppgraderingar av
Cambio Cosmic ska
infektionsverktyget
komma igång igen fram
emot sommaren. Då
kommer vi åter kunna följa
upp VRI kontinuerligt. Tills
dess gäller SKLs
punktprevalensmätningar.

VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Regionstyrelsen

Behov av att utveckla ett
sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För Region
Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet.
Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.

Regionala
utvecklingsnämnden

Ett näringslivsråd ska inrättas
En strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring,
forskning och utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten i
regionen med förstärkning till
näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
Tillsammans med kommunerna
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

Kulturnämnden

Arbete pågår med att ta
fram ett förslag till direktiv
för framtagande av ett
hållbarhetsprogram.

Klar

Näringslivsrådet har
inrättats och sammanträtt
två gånger, senast i mars
2017.

Pågående

Ett förslag till strategi finns
framtaget, för behandling
på RUN i maj 2017.

Pågående

Ett förslag är framtaget i
näringslivschefsnätverket.
Information har lämnats
vid sammanträde med
RUN:s presidium.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet
av den regionala
skogsstrategin

Ännu ej påbörjat

Uppdraget är inte påbörjat

Klar

Arbete har skett inom
kulturnämndens ordinarie
uppdrag exempelvis
genom driftsanslag till
regionala
kulturverksamheter och
genom särskilda projekt..

Planerad

Ännu ej genomfört.
Planerat genomförande
höst/vinter 2017.

Klar

Kollektivtrafiken
samordnas med övrig
samhällsplanering i och
med att kommunernas
samtliga översiktsplaner
och detaljplaner m.m.
granskas ur flera
perspektiv inom Region
Kronoberg. Innan
yttranden eller svar avges
bereds dessa av
planeringsrådet som
består av kompetenser
från kollektivtrafikmyndigheten, länstrafiken,

Stötta den konstnärliga utvecklingen
och arbeta för att kulturen ska nå
länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut till
fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Trafiknämnden

Pågående

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering
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planeringsavdelningen
(miljö och fastighet) samt
regionala utvecklingsavdelningen,
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EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha
en stabil ekonomi som
kännetecknas av
långsiktighet och
hållbarhet”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr. Helårsprognosen per mars månad pekar på ett
nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr sämre än budgeterat 2017.

Måluppfyllelse mars 2017

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.

Ekonomi i balans
Utfall
mars 2017

Målvärde 2017

Prognos 2017

Målvärde 2019

0,7 % (11 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

0,0 %(+/- 0 mnkr)

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

11 mnkr

Större än 0

+/- 0

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

53 mnkr

100 mnkr

191 mnkr

40 mnkr

Ja, målvärde
uppnås samtliga
dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr
kommer att
uppnås samtliga
årets dagar

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

1,9 %

2,0 %

3,0 %

3,0 %

Självfinansieringsgrad,
investeringar
(årets investeringar i förhållande
till årets resultat + årets
avskrivningar)

79 %

43 %

50 %

34 %

54,4 %

52,0 %

53,0 %

52,5 %

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

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Självfinansiering, länstrafiken
totalt
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Ett projekt för översyn och utarbetande av en ny ekonomistyrningsmodell för Region Kronoberg pågår
sedan hösten 2015 och beräknas vara färdig under första delen av 2018. Med ekonomistyrning avses en
medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten
genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för
tilldelade resurser och fastställda mål. Översynen fokuserar på bland annat resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper, uppföljning samt förenkling av administrativa rutiner inom ekonomiområdet.
Under första kvartalet har en revidering av reglementet för den finansiella verksamheten färdigställts
och behandlats politiskt i syfte att förbättra och utveckla Region Kronobergs finansförvaltning.
Under 2017 pågår arbetet med att implementera det nya ekonomisystemet (CGI, upphandlades 2016)
som ska sättas i drift från och med 1 januari 2018.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultatuppföljning för perioden januari - mars 2017
(mnkr)

Utfall
jan-mar
2017

Budget
jan-mar
2017

Utfall
jan-mar
2016

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

177

171

5

168

5,1 %

647

648

1

Sålda tjänster

103

108

-5

103

0,4 %

436

415

-21

Övriga intäkter

93

74

19

98

-5,3 %

294

328

35

373

354

19

369

1,0 %

1 377

1 391

14

-970

-991

20

-896

8,3 %

-3 637

-3 602

37

-53

-12

-42

-33

62,1 %

-47

-191

-144

-108

-113

5

-105

3,3 %

-452

-468

-16

-65

-66

1

-65

0,9 %

-256

-256

0

Trafik

-206

-200

-5

-190

8,4 %

-770

-763

7

Läkemedel

-168

-166

-2

-162

3,4 %

-663

-670

-7

Övriga kostnader

-260

-253

-7

-239

9,0 %

-1 017

-998

17

-51

-50

-1

-51

0,6 %

-197

-214

-17

Summa kostnader

-1 882

-1 851

-31

-1 740

8,2 %

-7 040

-7 162

-122

Verksamhetens
nettokostnad

-1 509

-1 496

-12

-1 371

10,1 %

-5 663

-5 771

-108

1 193

1 203

-10

1 133

5,3 %

4 555

4 515

-40

322

316

7

287

12,4 %

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

7

22

-16

49

84

1

-83

Finansnetto

4

-6

10

2

-22

-1

21

11

16

-5

51

62

0

-62

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Köpt vård
Offentligt finansierad
privat vård

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Resultat

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. mars ett resultat före finansnetto på 7 mnkr
vilket är 16 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 4 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 11 mnkr.
Intäktssidan visar ett överskott vilket främst förklaras av att specialdestinerade statsbidrag faller ut med
högre belopp än budgeterat. På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av
vakanser och frånvaro. Överskottet avseende personalkostnader förmår dock inte matcha de höga
kostnaderna för hyrpersonal, som ackumulerat uppgår till 53 mnkr vilket är 42 mnkr mer än budgeterat.
Merkostnaden jämfört med egen personal beräknas till ca 32 mnkr.
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre till följd av att
skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock till stor del upp av
att utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Den positiva avvikelsen avseende finansnettot förklaras av reavinster från försäljning av värdepapper

33
Page 397 of 630

Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
5 000 000
-

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Kostnaderna för de två sista månaderna 2016 var höga. Utfallet för januari 2017
innebar en återgång till en nivå i linje med tidigare trend men därefter så skjuter kostnaderna återigen i
höjden. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med över 60 % de tre första månaderna 2017 jämfört med
samma period 2016.
Helårsprognos
Prognosen för helåret är ett nollresultat vilket är 62 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
Den negativa avvikelsen förklaras till största delen av höga kostnader för hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården. Övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än
budgeterat för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd
av vakanser och frånvaro. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen från 27 april ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats.
Den försämrade skatteprognosen balanseras upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende
läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot förväntas bli 21 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på försäljningar av
värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 10,1 % under första kvartalet 2017 jämfört med utfallet första kvartalet
2016. Nettokostnadsökningen är betydligt högre än genomsnittet i riket för perioden som är ca 5,1 %.
Budgeterad nettokostnadsökning för helåret 2017 jämfört med bokslut 2016 är 4,5 %, (för kvartal 1 är
den budgeterade ökningen 9,1 %, varav ökade pensionskostnader står för 2,9 % av ökningen).
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8,0%

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

3,0%
2,0%
1,0%

6,5%

4,3%

4,3%

4,5%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015
2016
prognos 2017
Skatter o generella statsbidrag

Den höga nettokostnadsökningen första kvartalet förklaras till stor del av att nettokostnaden inom
Hälso- och sjukvårdsnämndens ökat med 10,5 %. Hyrpersonalen, vars kostnader ökat med över 60 %
under perioden, är den främsta faktorn till den höga nettokostnadsökningen inom hälso- och
sjukvården. Även Regionala utvecklingsnämnden och Trafiknämnden redovisar hög
nettokostnadsutveckling.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,5 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.

Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2017 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2017 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 %. Det
motsvarar det budgeterade resultatet på 62 mnkr.
Prognosen om ett nollresultatet efter balanskravsutredning innebär att balanskravet uppfylls men att det
finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte nås.
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Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – mars 2017
Utfall
jan-mars
2017
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-mars
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

-1 026

-981

-45

-3 819

-3 845

-3 975

-130

Trafiknämnd

-74

-78

4

-285

-319

-308

11

Regional
utvecklingsnämnd

-15

-14

-1

-51

-56

-56

0

Kulturnämnd

-13

-14

1

-52

-56

-56

0

-2

-3

1

-7

-11

-11

0

Vårdval

-250

-253

4

-982

-1 019

-1 015

4

Regionstyrelsen

-129

-153

24

-365

-358

-351

7

Verksamhetens
nettokostnad

-1 509

-1 496

-12

-5 561

-5 663

-5 771

-108

1 193

1 203

-10

4 396

4 555

4 515

-40

322

316

7

1 204

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

7

22

-16

39

84

1

-83

Finansnetto

4

-6

10

11

-22

-1

21

11

16

-5

50

62

0

-62

Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola

Skatteintäkter
Statsbidrag

Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat försämras med 21 mnkr i mars och uppgår ackumulerat till -45 mnkr.
Resultatet förklaras i allt väsentligt av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal, där
utvecklingen har försämrats jämfört med bokslut 2016. Resultatet inkluderar engångskostnader på 8
mnkr för avgångsvederlag och korrigering av felaktighet i bokslut. Kostnaden för hyrpersonal är
ackumulerat 53 mnkr, att jämföra med 33 mnkr mars 2016. Merkostnaden jämfört med egen personal
uppgår till ca 32 mnkr.
Den ekonomiska resultatutvecklingen bedöms fortsatt negativ. Centrumen ser ett fortsatt behov av att
anlita hyrpersonal för att undvika ett reducerat vårdutbud. Verksamheternas inlämnade prognoser
indikerar ett årsresultat på -190 mnkr, främst orsakad av den försämrade kostnadsutvecklingen för
hyrpersonal samt de beslutade satsningarna inom primärvård och OB-tillägg. Ett åtgärdsprogram
kommer att genomföras med syfte att reducera kostnader motsvarande 60 mnkr. Främsta åtgärd blir att
påskynda utfasningen av hyrpersonal. Prognosen för 2017, inklusive effekt av åtgärdsprogram, är ett
underskott på 130 mnkr.
Trafiknämnden
Periodens resultat är 4,5 mnkr bättre än budget. De största positiva avvikelserna gentemot budget är
Teknik och omkostnader, Växjö Stadstrafik, Krösatåg Nord samt Öresundståg. De största negativa
avvikelserna gentemot budget är Krösatåg Syd samt Regiontrafiken.
Prognosen för helåret är ett resultat på 11 mnkr bättre än budget. Prognosen är baserad på utfallet
första kvartalet samt en bedömning av utvecklingen under resten av året. Avstängningen av ett spår på
södra Stambanan under drygt två månader april – juni bedöms i första hand få negativa effekter på
Krösatåg Syd medan Öresundstågstrafiken förhoppningsvis kan utföras enligt plan. I Växjö stadstrafik
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kommer vintertidtabellen att förlängas vilket ger ökade intäkter. Införandet av närtrafiken kommer att
påbörjas under hösten med Tingsryds kommun som första kommun.
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,4 % jämfört med 55,4 % för
samma period 2016. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,0 % jämfört med
budget på 52,1 %.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första tre månader visar Regional Utveckling ett underskott på knappt 1 mnkr. Avvikelsen
beror till största del på periodisering av budget. Kunskap och lärande har största underskottet vilket
beror på att kurser och konferenser inte har bedrivits i någon större utsträckning under årets första
månader. Interkommunala ersättningen är dessutom periodiserad på helår i budgeten men kostnaderna
har uppstått i början av året. På Hållbar Tillväxt har kostnader uppstått i större utsträckning än
budgeterat i början på året. Verksamheten har projektfinansierats i något lägre grad än budgeterat.
Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 1 mnkr jämfört med budget. Den positiva
avvikelsen beror dels på periodisering av bidrag till studie- och ungdomsförbund dels på att egna
medlen inte nyttjats ännu. På förvaltningen har inte budgeten för arbetet med kulturplanen använts
ännu.
Prognosen för helåret är att budget ska följas.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är knappt 1 mnkr bättre än budget. Ekonomin ser i nuläget stabil ut vilket främst
beror på uppdragsutbildningarna och uthyrningen av Ekhagen Kurs & Konferens. Flera oberoende
ekonomiska ben att stå på säkerhetsställer stabiliteten. Antal deltagare har minskat något jämfört med
höstterminstarten 2016 och det syns också på internatet där det i nuläget finns 10 lediga rum.
Utfall jämfört med budget vid årets slut blir med största sannolikhet positivt.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt
tandvårdsstöd. För årets första tre månader visar enheten totalt ett resultat på 3,5 mnkr jämfört med
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 4,2 mnkr bättre än budget.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 2,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 0,2 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen gör att det förväntas göras färre
hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. Beaktats har också
förväntade återbetalningar till följd av att den integrerade missbruksmottagningen troligtvis inte
kommer igång förrän under senhösten 2017. Prognosen dras ned av de inte finansierade besluten att
anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga ST-läkare inom allmän medicin,
vilket sammantaget förväntas ge ett underskott på 6 mnkr. Prognosen dras också ned av att Hälso- och
sjukvårdspengen förväntas ge ett underskott på 1,7 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit
större än ursprungligt prognosticerat
Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 1,3 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 5 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
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Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett resultat i nivå med budget för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 1 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För årets första tre månade så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 24 mnkr. Alla fyra
enheterna visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
periodiseringseffekter och lägre personalkostnader.
Prognosen för helåret är ett resultat som är 7 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras
främst av ett förväntat högre utfall avseende specialdestinerade statsbidrag och att personalkostnaderna,
inkl. pensionskostnader, förväntas bli lägre än budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att
avskrivningskostnaderna förväntas öka.
Finansiering
Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 46 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli 40 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för
slutavräkning på 2017 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 65
mnkr högre än budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag och bidrag för läkemedel.
Avvikelsen gällande regleringsavgift och övriga statsbidrag avser en flytt av bidrag och är ingen
avvikelse i egentlig mening.
Prognosen för de finansiella kostnaderna och intäkterna visar ett överskott på 21 mnkr.
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Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-mars
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

1 193

4 515

4 555

-40

4 336

179

Preliminärskatt

1 200

4 542

4 555

-13

4349

193

-7

-27

0

-27

-13

-14

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

322

1258

1193

+65

1 169

89

Inkomstutjämningsbidrag

245

930

911

+19

862

68

Kostnadsutjämningsavg.

-48

-182

-175

-7

-165

-17

12

45

45

0

44

1

Regleringsavgift

-20

-77

-93

+16

-91

14

Bidrag läkemedel inom
förmånen

122

499

445

+54

460

39

11

43

60

-17

59

-16

1 515

5 773

5 747

26

5 505

268

Finansiella intäkter

14

34

12

22

21

13

Finansiella kostnader

-9

-35

-34

-1

-14

-21

varav finansiell del
pensioner

-8

-34

-33

-1

-10

1 520

5 771

5 725

46

5 511

Avräkning skatteintäkter

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag

Summa
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Förändring
%

4,1%

6,8%

4,9%

-24
261

4,7%

FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de
finansiella medlen till drygt 2,0 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Mars 2017

Mars 2016

Dec 2016

81

543

-44

1 285

689

1 283

665

643

653

2 031

1 875

1 939

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Marknadskommentar
Kvällen den 28e februari höll Donald Trump sitt första tal till den amerikanska kongressen. Talet höll
en något mer försonande ton men inga konkreta åtgärder kring skatter, handelspolitik eller immigration
presenterades. Enligt Trump arbetas det dock på en historisk skattereform.
Under mars månad var de finansiella marknadernas blickar riktade mot USA där Federal Reserve
meddelade att de valt att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till spannet 0,75-1,00procent.
Höjningen var väntad bland investerare och fick en positiv effekt på marknaderna. I slutet av månaden
misslyckades Donald Trump dock med att få majoritet i kongressen för att riva upp sjukvårdsreformen
Obamacare. Detta fick en negativ effekt på marknaderna på grund av oro för att Donald Trump inte
ska kunna driva igenom de skattelättnader som utlovats.
Den svenska ekonomin fortsätter att växa. BNP steg med 2,3% i årstakt under det fjärde kvartalet 2016.
Statistiken visade på en bred tillväxt. Både privat och offentlig konsumtion växer och svensk export
överraskade positivt. För helåret 2016 landade BNP-tillväxten på 3,3%, något högre än Riksbankens
prognos. Därmed har svensk ekonomi vuxit snabbare än sin långsiktiga potential tre år i följd. Om detta
leder till högre i svensk inflation återstår att se.
Likvida medel och överlikviditetsförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2017 till 81 mkr. Det är en
ökning från årsskiftet med 125 mnkr.
Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs
kortsiktigt. Målet är att avkastningen över tid ska överträffa jämförelseindexet OMRX Bond.
Marknadsvärdet på överlikviditetsförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 1332 mkr och
per 31 mars 2017 var marknadsvärdet 1343 mkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit 0,8
procent vilket är 0,8 procent bättre än jämförelseindexet OMRX Bond.

Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

Totalportföljen

OMRX bond

0,8%

0,0%

+0,8%
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Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2016 till 740 mkr. Per den 31 mars 2017 var
marknadsvärdet 757 mkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 1,9 procent.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 10,5 mkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2017 till 757 mkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4739 mkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 3,0 miljarder kronor
och återlånas i verksamheten.

41
Page 405 of 630

INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2017 uppgår till 597 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2017 uppgår beloppet till 432 mnkr.

Utfall
jan-mars
2017

Budget
2017

Investeringsplan 2017

Prognos
2017

Utfall
Helår
2016

Informationsteknik

11

38

53

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

24

49

112

112

94

Fastigheter

26

483

224

224

136

Övriga inventarier

15

27

43

43

20

Totalt

79

597

432

432

283

(Belopp i mnkr)

Självfinansieringsgraden var under första kvartalet 2017, 79 procent.
Investeringar i informationsteknik
Investeringar i informationsteknik på 11 miljon kronor för januari-mars följer plan och avser
framförallt:
-

IT-infrastruktur Lagring – Ny regiongemensam plattform
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya moduler
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya databasservrar

I IT- budgeten för helåret på 53 miljoner kronor, ingår 15 miljoner kronor för investeringar som
beviljades 2016 men där anskaffning och implementation kommer ske under 2017.
Vidare under 2017 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret
är 53 miljoner kronor.
Investeringar i medicinteknisk utrustning
Under första kvartalet 2017 är utfallet 24 miljoner kronor. Främst är det utrustning i de stora pågående
ombyggnadsprojekten på ögonkliniken, röntgen och klinisk kemi som belastat budgeten, men också
investeringar som exempelvis läkemedelsautomater till vuxenpsykiatrin, respiratorer med befuktare till
neonatalavdelningen samt färgningsmaskin för ökad patientsäkerhet då prover processas optimalt till
klinisk patologi och cytologi.
Förväntat utfall för året följer investeringsplan 2017.
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Fastighetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringarna till och med mars uppgår till 26 miljoner kronor.
På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av röntgenavdelningen, klinisk kemi och
ögonmottagningen. På Ljungby lasarett (LL) pågår ombyggnad av klinisk kemi.
På Sigfridsområdet pågår lednings- och markarbeten för nybyggnaden av vuxenpsykiatri samt
habiliteringen. Förfrågningsunderlag för nybyggnaden av vuxenpsykiatri är färdigställt och anbud
kommer in i maj. Detaljprojektering av habiliteringen pågår.
På LL pågår upphandling av konsulter för detaljprojektering av beslutad ombyggnad av
vårdavdelningar. På CLV är nytt parkeringsdäck upphandlat och påbörjas i slutet av april. Prognos för
helåret är 224 miljoner kronor.
Övriga inventarier
Övriga investeringar under första kvartalet uppgår till 15 miljoner kronor och avser främst tekniska
hjälpmedel och investeringar inom rättspsykiatri. Övriga inventarier förväntas utfalla enligt
investeringsplan 2017.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering ska
framgå vid alla beslut som
medför en tillkommande
kostnad.

Pågående

Översynen fokuserar på
bland annat
resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet.
Förväntas vara klar våren
2018.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Ta fram en ekonomistyrningsmodell
för att skapa bättre förutsättningar att
hålla budgeten.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få.

Trafiknämnden ska sätta mål för och
redovisa självfinansieringsgrad för
samtliga trafikslag

Klar

Trafiknämnden redovisar
detta månadsvis i
månadssammandrag

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

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

Trafiknämnden
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SAMMANFATTNING AV
NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Flertalet av de indikatorer och styrtal som avser invånarnas upplevelse av hälso- och sjukvården mäts en
gång per år eller mer sällan varför det inte kan redovisas uppdaterade siffror inom flera områden.

INVÅNARE
Tidigare redovisade resultat visar att kronobergarna har en väldigt god upplevelse av vården. Vi har
generellt bättre värden än riket och på de flesta indikatorer (Vården i siffror) ligger region Kronoberg
bland de sex bästa. Det gäller såväl förtroende generellt som positiva upplevelser av respekt och
bemötande, tillgänglighet, delaktighet, information och kunskap .Det utvecklingsarbete som nu
genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna handlingsplaner. När det gäller arbetet för
sänkta sjukpenningtal redovisas en avtagande ökningstakt, utbildningsinsatser genomförs avseende
personcentrerad vård och förbättrade levnadsvanor kan noteras gällande tobak.

MEDARBETARE
Sett ur ett medarbetarperspektiv har årets inledning präglats av fortsatta bemanningssvårigheter inom
hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Beslut om flera satsningar
avseende höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har fattats, som till del börjar gälla från 1 april.
Frånvarotid och övertid ökar bland annat på grund av ökad sjukskrivning och fler föräldraledigheter.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Införande av e-hälsa pågår men fortfarande finns behov av satsningar för en snabbare utveckling.
Antalet vårdkonton i e-tjänster visar en positiv utveckling. Flera verksamheter erbjuder möjlighet att
boka, omboka eller avboka sina tider via webbtidbok. Dialog pågår om att i större utsträckning
använda sig av videobesök som ytterligare en möjlighet för patienten att ha kontakt med vården.
Tidigare piloter har nu permanentats och planen är att bredda till fler verksamheter. Kronoberg är bäst i
landet gällande digitalisering i ambulanser.
Antalet patientnämndsärenden är betydligt färre än tidigare och andelen som besvaras i tid ligger på en
hög nivå.
När det gäller tillgänglighet redovisar primärvården en telefontillgänglighet som innebär att 93 % av
patienterna får bedömning och råd samma dag. För andelen patienter som efter bedömt behov får ett
besök inom 7 dagar uppfylls målsättningen på 90 %. Ambulansverksamhetens prio1-uppdrag som nås
inom 10 minuter har ökat från 54 % i mars 2016 till 57 % 2017. För planerad specialistsjukvård redovisas
en försämrad tillgänglighet men utvecklingen följer riksgenomsnittet. Vårdgarantin nås till 82 % för
läkarbesök och 74 % för operation/behandling. Antalet väntande till fördjupad utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin fortsätter att öka och uppgår nu till 292 patienter, bl.a. som följd av ett ökat inflöde.
För undersökningar inom medicinsk service redovisas generellt sett minskade väntetider efter årsskiftet,
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men måltalen för väntetiderna har ännu inte uppnåtts. Tandvården har god tillgänglighet för akuta
patienter.
Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) fungerar mycket bra, ett exempel är prostatacancer
processen där Kronoberg har de lägsta väntetiderna till PAD och operation i riket. Produktions och
kapacitetsplanering pågår inom nya verksamheter enligt plan, men med en långsammare införandetakt.
Den totala produktionen ökar med ca 5,5 %, varav den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök
och vårdtillfällen/vårddagar i egen regi är ca 3 %. Ökningen hänförs till planerad öppen och sluten vård
av generell karaktär, samtidigt som den akuta vården minskar generellt. Antal disponibla vårdplatser är
38 färre jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har kommunernas möjlighet att ta hem
medicinskt färdigbehandlade patienter försämrats, vilket motsvarar 21 vårdplatser. En ökning med 3
vårdplatser.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens resultat jämfört med budget uppgår ackumulerat efter mars till -45,3 mnkr.
Resultatet förklaras till största del av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal, där
utvecklingen har försämrats jämfört med bokslut 2016. Resultatet inkluderar även engångskostnader för
avgångsvederlag och korrigering av felaktighet i bokslut. Den ekonomiska resultatutvecklingen bedöms
fortsatt negativ. Centrumens samlade prognoser indikerar ett årsresultat på -190 mnkr, främst orsakad
av den försämrade kostnadsutvecklingen för hyrpersonal samt de beslutade satsningarna inom
primärvård och OB-tillägg som saknar finansiering. Med anledning av detta kommer ett
åtgärdsprogram att genomföras under hösten, med syfte att reducera kostnader motsvarande 60 mnkr.
Prognos för 2017 inklusive effekt av åtgärdsprogram lämnas med -130 mnkr.

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

1 497,6

1 430,0

Kostnader

1 545 9

1 447,8

-48,3

-17,8

Resultat
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TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Utfallet för de utvalda styrtalen inom detta perspektiv kopplat till linjetrafiken är gott. Även i delen som
avser Serviceresor ser vi en förbättring, efter tappet som uppstod vid införandet av ALFA.

MEDARBETARE
Den mätning i MMI, som gjordes under våren samt hösten 2016, visar på ett bra resultat för hela
organisationen. Respektive chef ansvarar för uppföljning och åtgärder på respektive avdelning. Nästa
mätning sker under hösten 2017.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Aktiviteterna enligt beslutade handlingsplaner löper i stort sett på enligt plan. Vissa mål och indikatorer
behöver jämföras per kvartal eller helår, för att vara statistiskt jämförbara.
Marknadsandelen (rullande helår april 2016-mars 2017) uppgår till 10,5 % - vilket är en minskning med
1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

EKONOMI
Periodens resultat är en positiv avvikelse mot budget med 4 497 tkr. Prognosen för helåret är ett
överskott på 11 000 tkr.
Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,0 %.

Jan-Mars
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

229,0

214,0

Kostnader

224,5

207,3

4,5

6,7

Resultat
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan inom de prioriterade områdena för året. Under perioden har bl.a. en modell
för samhällskonsekvensbedömning av länstransportplanen påbörjats, en projektansökan för ett nytt
företagsstöd tagits fram, två samverkansforum kring lokal service arrangerats och fortbildning inom
ramen för ”Barnens bästa i Kronoberg” genomförts.
Styrtalet för RUS-målen följs upp per år och kvarstår därmed på 3/10 mål uppnådda i enlighet med
2016-års årsredovisning. Antalet samhandlingspunkter som är aktiverade har ökat något och ligger strax
över målvärdet, bl.a. genom det intensifierade arbetet kring service och platsutveckling.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
påbörjats. Avdelningen har också haft en gemensam utvecklingsdag med tema jämställdhet. Styrtalen
kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet pågår enligt plan. Kommunikationsplanen för 2016 har utvärderats och en ny plan för 2017 har
lagts fram med fokus på att kommunicera Region Kronoberg som en drivande aktör. Ett förslag för
revidering av Gröna Kronoberg har tagits fram.
Styrtalet som mäter Region Kronobergs aktiva engagemang i projektutvecklingen har för kvartalet
överträffat målet, p.g.a. relativt få ansökningar med god förankring. Utvecklingsindex har tagits fram för
första gången, vilket gör att det går att jämföra utfallet först nästa rapport.

EKONOMI
Arbetet pågår i stort enligt plan. Det nya arbetssättet för att mobilisera projekt har genererat två interna
projektansökningar, medan utlysningen kring konkurrenskraftig produktion skapade stort intresse i
dialogfasen men inga ansökningar inkom.
Projektfinansieringen håller sig relativt konstant och det negativa resultatet beror mestadels på
periodiseringar.

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

27,4

22,1

Kostnader

28,3

20,2

Resultat

-0,9

1,9
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KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan när det gäller det immateriella kulturarvet och utveckling av Smålandsoperan.
För bild- och formområdet har ansökta medel uteblivit, vilket gjort att det planerade arbetet behöver
revideras. Två av styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
påbörjats. Avdelningen har också haft en gemensam utvecklingsdag med tema jämställdhet. Styrtalen
kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet med att revidera Kulturplanen pågår enligt den beslutade processplanen. Under perioden har
bl.a. ett Kulturforum och tre dialoger med civila samhället genomförts. Detta har inneburit att utfallet
för styrtalet om antal deltagande aktörer från civila samhället har överträffat målet.

EKONOMI
Arbetet pågår enligt plan, men utfallet för den statliga finansieringen är fortsatt lägre än den regionala
uppräkningen. Dialog sker med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Överskottet beror till största del på att utbetalning till studie- och ungdomsförbund inte har utbetalats
samt att egna medel ej har nyttjats ännu.

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

22,8

21,9

Kostnader

21,8

21,1

1,0

0,8

Resultat
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BILAGOR
Resultat per nämnd
Hälso och sjukvårdsnämnden

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-mar

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår

Intäkter
Patientavgifter

15,1

14,0

1,1

41,4

41,4

0,0

161

-1,5

Såld vård inkl
tandvård

56,5

54,0

2,5

160,9

161,0

-0,1

646

0,0

Landstingsersättning

323,6

323,6

0,0

976,2

976,2

0,0

3 839

0,0

Övriga intäkter

108,1

100,9

7,2

308,4

299,8

8,6

1 195

35,1

Summa intäkter

503,3

492,5

10,8

1 486,9

1 478,4

8,5

5 840

33,6

-253,9

-256,2

2,2

-757,4

-772,5

15,1

-3 008

30,7

-20,2

-3,6

-16,6

-52,7

-11,6

-41,1

-47

-144,0

Summa bemanning

-274,1

-259,8

-14,3

-810,1

-784,1

-26,0

-3 055

-113,3

Köpt utomlänsvård

-54,7

-50,0

-4,7

-152,3

-149,7

-2,6

-597

-40,7

Läkemedel

-52,0

-51,2

-0,8

-154,8

-153,6

-1,2

-614

-6,6

Medicinsk service

-26,7

-23,8

-2,9

-76,9

-71,5

-5,5

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-27,4

-23,9

-3,5

-83,2

-71,7

-11,5

-288

-21,4

Övriga kostnader

-82,3

-77,1

-5,1

-237,2

-230,1

-7,1

-917

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,2

-7,0

-0,2

-21,6

-20,9

-0,7

-84

-3,1

Summa kostnader

-524,4

-492,8

-31,6

-1 536,1

-1 481,5

-54,5

-5 840

-224,4

0,6

0,0

0,6

0,8

0,0

0,8

0

1,3

-20,6

-0,3

-20,3

-48,3

-3,1

-45,2

0

-189,5

0,1

0,2

-0,1

0,5

0,5

0,0

2

0,0

-0,5

-0,1

-0,4

-0,5

-0,4

-0,1

-1

-0,5

-21,0

-0,2

-20,8

-48,3

-3,0

-45,3

0

-190,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

-130,0
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Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Mar ack
2017

Primärvårds- och rehabcentrum

Mar ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

-5 589

4 616

-1 977

-12 941

-19 000

-6 394

2 055

-1 081

-10 203

-20 000

805

2 561

-896

-2 738

1 000

-4 270

-4 164

-19 056

-19 161

-45 500

-24 836

-3 432

-58 618

-80 022

-85 000

1 632

681

-4 809

-3 858

-200

Vuxenpsykiatri

-7 719

-3 451

-13 676

-17 944

-37 100

Rättspsykiatri

-2 129

56

1 247

-1 208

-6 400

-467

1 167

2 234

600

-2 000

-43 378

-4 527

-94 654

-134 535

-195 200

-3 845

-15 403

-6 255

5 303

900

varav vårdval
varav rehab + övrigt
Medicin- och akutcentrum
Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
Medicinskt servicecentrum

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

1 108

607

4 639

5 141

3 000

-2 737

-14 796

-1 616

10 443

3 900

801

3 536

12 847

10 138

1 300

-45 313

-15 787

-83 423

-113 954

-190 000

Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS totalt inkl projekt
Åtgärder för kostnadsreducering

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar
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Trafiknämnden

Resultatuppföljning per trafikslag
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2017

Budgetavv

Länstrafikens Kansli

-7 308

-7 188

-120

-27 021

-30 092

0

LTR Teknik och
omkostnader

-4 140

-6 052

1 912

-21 727

-24 209

2 000

LTR Marknadsföring

-1 358

-1 800

442

-8 107

-7 200

0

-511

-250

-261

-1 707

-1 000

0

KTR Regiontrafik

-29 851

-29 348

-503

-112 568

-117 000

-1 500

KTR Växjö stadstrafik

-15 398

-16 654

1 256

-60 407

-64 400

2 000

-212

-310

98

-916

-1 200

0

KTR Krösatåg Nord

-3 642

-4 961

1 320

-15 176

-19 845

2 500

KTR Krösatåg Syd

-8 488

-7 800

-688

-31 560

-31 200

-2 000

KTR Öresundståg

-1 436

-2 621

1 185

-476

-13 100

5 500

-428

-448

19

-1 497

-1 790

0

Vidarefakt tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-757

-700

-57

-3 203

-5 500

2 500

Serviceresor

-46

-46

0

-468

-382

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

0

0

0

-64

-64

0

Abonnerad skolskjuts

-106

0

-106

-298

0

0

-73 681

-78 178

4 497

-285 194

-316 982

11 000

LTR Utredningsuppdrag

KTR Älmhult stadstrafik

KTR Pågatåg

Totalsumma
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Regional utvecklingsnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

Internt stöd

3 107

3 608

501

10 187

14 086

0

Projektkontor
ekonomiskt stöd

4 945

4 946

1

17 793

19 785

0

Kunskap och lärande

2 476

1 543

-933

9 162

5 747

0

Folkhälsa och social
utveckling

2 386

2 352

-35

6 723

9 264

0

Hållbar tillväxt

2 197

1 707

-490

6 754

7 115

0

15 111

14 156

-955

50 620

55 997

0

Totalsumma

Kulturnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2016

Budgetavv

664

948

284

2 193

3 758

0

Verksamhetsstöd

12 355

13 071

715

50 292

52 283

0

Totalsumma

13 020

14 019

999

52 485

56 041

0

Administrativt stöd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Resultatuppföljning för perioden
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen
Internat
Restaurang
Ekhagen
Totalsumma

Månad – JAN-MAR

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-2 347

-2 915

568

-8 109

-11 318

0

205

-28

233

313

-147

0

-1

-146

144

-104

-639

0

376

380

-3

1 347

1 518

0

-1 767

-2 709

942

-6 553

-10 587

0
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Regionstyrelsen

Resultatuppföljning för perioden

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - MARS 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

2

-1

3

-7

2

2

Regionstaben

-31

-33

2

-113

-125

-124

0

Regiongemensamt

-92

-110

17

-213

-198

-193

4

-122

-144

22

-332

-320

-316

5

-225

-227

2

-891

-915

-915

0

-4

-5

1

-13

-20

-15

5

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-21

-21

0

-77

-84

-85

-1

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-250

-253

4

-982

-1 019

-1 015

4

Förtroendemannaorganisationen

-8

-10

2

-33

-37

-35

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-8

-10

2

-33

-37

-35

2

-379

-407

27

-1 347

-1 377

-1 366

11

Summa
Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad
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Uppföljning av uppdrag beslutade i RF/RS under löpande år

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Ombyggnad av de fyra
vårdavdelningarna på
Ljungby lasarett. Byggtid
planeras 2018-21.

Pågående

Förändring av
centrumorganisationen har
genomförts och fortsatt
analys och arbete pågår.

Pågående

Regionstyrelsen har vid
sammanträde den 21 mars
fastställt riktlinje för
bortskänkande av
medicinskteknisk utrustning
och andra föremål.
Återremitterat av RF 26 april.

Grön rehabilitering, dnr 14RK1152

Klar

Förslag till FoU-beredningen
att inom ramen för
samverkansavtalet mellan
Region Kronoberg och
Linnéuniversitetet utreda
möjligheten till forskningssamarbete
kring ”naturunderstödda
aktiviteter” med
syfte att stärka fortsatt
självständighet och livskvalitet
med särskilt fokus för
målgruppen
äldre inom länet.

Delårsrapport mars 2016, dnr
16RK440

Klar

Samtliga beslut inarbetade i
andra ärenden/uppdrag

Pågående

Framtagandet av en
handlingsplan pågår. Första
delen är att samla information
om de befintliga samarbetena
och ta fram ett underlag som
visar hur dessa idag uppfyller
de kriterier för samarbeten
som strategin anger, samt ett
par alternativ för hur
kriterierna bättre kan
uppfyllas, där också
eventuellt utträde tas upp.

Klar

Regionstyrelsen beslutade
16RK594 att godkänna
filialverksamhet i Ryssby och
Agunnaryd. Filialerna
öppnades i september 2016.

Klar

Uppdraget är verkställt vid
Primärvårdsforum 161101.
Information finns både på
hemsidan/intranätet och i den
presentation som skickades
ut till parterna.

Klar

Regionstyrelsen godkände
överenskommelsen den 24
januari 2017.

Klar

Beslutet verkställt av
kommunikationsdirektören

Pågående

Under beredning för beslut i
RS under våren

Ljungby lasarett - ombyggnad av
vårdavdelningar, dnr 16RK2234
Översyn av centrumorganisationen i
Region Kronoberg

Ambulanser till hjälpprojekt, dnr
16RK1497

Internationell strategi, dnr 16RK287

Vårdfilialverksamhet i Ryssby och
Agunnaryd, dnr 15RK2137

Vårdval Kronoberg - primärvård,
patienters rätt att söka rätt vård, dnr
16RK688
Beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för ny Krösatågsupphandling,
dnr 16RK1497
Kampanj om anmälan till till
donationsregistret, dnr 16RK1495
Tobacco endgame - Rökfritt Sverige
2025, dnr 16RK708
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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Revidering av regionstyrelsens
reglemente i enlighet med
regionfullmäktiges beslut §
57/2016 , dnr 14LTK1096
Reviderade
ekonomistyrningsprinciper för
Region Kronoberg, dnr 16RK1160
Höj säkerheten i
ambulansverksamheten, dnr
15RK1103
Korta väntetiderna till barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, dnr
15RK1903

Klar

Beslutet verkställt av
kanslidirektören

Klar

En årlig översyn av
principerna görs

Pågående

Uppdraget ska
återaktualiseras inom Medicin
och akutcentrum (MAC)

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring 2017.

Hjärtsjukvård genomgång akut
koronart syndrom, dnr 16RK632

Klar

Arbetes första del dvs rutin för
öppet kärl vid akut stor
hjärtinfarkt
genomkombination trombolys
(blodproppslösande
läkemedel) och ev
ballongdilatation start maj-17

Assisterad befruktning
ensamstående, dnr 16RK1202

Klar

Följer de av SKL
rekommenderade nationella
riktlinjerna

Vården av kvinnor med edometrios,
dnr 16RK364

Klar

Vården av endometrios följer
nya nationella riktlinjer. Info
har skickats ut och kvitterats.

Ännu ej påbörjat

Oklart läge. Förändringar på
BUP kommer underlätta
förändring

Pågående

Se även uppdrag om
läkemedels-genomgångar.
SÄBO fungerar idag bra
beträffande läkemedelsgenomgångar. Egenboende i
egna hemmet är svårare.
Dels saknas budget hos vårt
vårdval och läkemedelsenhet
dels saknar kommunerna i
varierande omfattning
resurser.

Klar

Regionstyrelsen godkände
regelverk för medborgares
tillgång till journal via nätet vid
regionstyrelsens
sammanträde den 21 mars

Pågående

Frågeställningen om
prestationsbaserad ersättning
eller anslagsfinansiering ingår
som ett delprojekt i översyn
och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i
Region Kronoberg, som ska
vara klar 2018-03-31. Hälsooch sjukvården har också fått
i uppdrag att "ta fram en
ekonomistyrningsmodell för
att skapa bättre
förutsättningar att hålla
budgeten" samt utreda
möjligheterna att utforma en
"lokal kömiljard". Ett förslag till
beslut ska vara klart 2017-0930.

Pågående

Kostnaden har inte arbetats in
i budgetberedning inför 2018
eftersom namnsättning av
bussar omfattar en betydande

Utvärdera förändringen av
åldersgräns till länets
ungdomsmottagningar, dnr
16RK1571

Läkemedel till äldre på särskilda
boenden, dnr 16RK780

Regelverk för medborgares tillgång
till journal via nätet, dnr 15RK582

Ekonomiska morötter för att
förbättra väntetider i vården

Trafiknämnden

Namnsättning av samtliga bussar i
Kronobergs län, dnr 16RK1036
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kostnadsökning i driftbudget
för trafiknämnden. Frågan
prövas på nytt inför budget
2019.

Regionala
utvecklingsnämnden

Skogsforskning, dnr 15RK1841
Kompetensförsörjningsstrategi för
Kronobergs län 2016-2025 med
handlingsplan, dnr 15RK15
Regional strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden, dnr
15RK1016

Kulturnämnden

Region Kronoberg bör ha en
fristadsregion, dnr 15RK1921

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala skogsstrategin

Klar

Regionfullmäktige fastställde
strategin vid sammanträde
den 1 mars 2017.

Pågående

Ett förslag finns framtaget, för
behandling på RUN i maj
2017

Klar

Arbetet har genomförts enligt
uppdrag. Region Kronoberg
har ingått i långsiktig
överenskommelse med Växjö
kommun gällande det Fria
ordets hus. Diskussion kring
arbete med fristad och
yttrandefrihetsfrågor har
genomförts inom Kommunalt
forum kultur. Resultaten
därifrån integreras i den
reviderade regionala
kulturplanen.
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Produktionsstatistik
Produktionsstatistik mars
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

48 587

46 353

48 085

2 234

502

5%

1%

4 187

4 981

4 529

-794

-342

-16%

-8%

60 938

59 987

55 454

951

5 484

2%

10%

29 555

30 336

25 532

-781

4 023

-3%

16%

1 235

1 100

777

135

458

12%

59%

Vårdtillfällen

36

32

26

4

10

13%

38%

Medelvårdtid

34

34

30

0

4

0%

15%

Beläggning i %

52

55

82

-3

-30

-6%

-36%

551

485

435

66

116

14%

27%

13 007

11 550

11 509

1 457

1 498

13%

13%

5 740

5 533

5 560

207

180

4%

3%

28 160

31 067

31 741

-2 907

-3 581

-9%

-11%

6 373

6 710

6 654

-337

-281

-5%

-4%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan
vårdgivare
Övrig primärvård och
rehabilitering
Sjukvårdsrådgivningen
besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök
Sjukv. behandling/
besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård
Vårddagar (vårdtid i dagar)
Vårdtillfällen
Medelvårdtid

4,4

4,6

4,8

-0,2

-0,4

-5%

-7%

1 246

1 296

1 247

-50

-1

-4%

0%

Förlossningar

553

544

492

9

61

2%

12%

Födda barn

558

550

496

8

62

1%

13%

Beläggning i %

91,3

89,4

87,3

1,8

4,0

2%

5%

341,8

379,7

397,4

-37,9

-55,6

-10%

-14%

Läkarbesök

43 825

42 757

43 612

1 068

213

2%

0%

- varav akutmottagningarna

13 032

13 037

12 753

-5

279

0%

2%

2 429

2 616

2 477

-187

-48

-7%

-2%

19 266

18 477

19 487

789

-221

4%

-1%

9 098

8 627

8 895

471

203

5%

2%

Sjukv. behandling/
besök annan vårdgivare

40 879

37 622

37 152

3257

3727

9%

10%

Besök i dagsjukvård

14 487

14 291

13 403

196

1084

1%

8%

3 813

3 790

3 698

23

115

1%

3%

403

417

348

-14

55

-3%

16%

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

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

Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)
Vårdtillfällen
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Område.
Medelvårdtid

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

9,5

9,1

10,6

0,4

-1,1

4%

-10%

Beläggning i %

72,4

64,4

67,9

8,0

4,5

12%

7%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,7

52,0

1,3

0,0

3%

0%

2 646

2 525

2 421

121

225

5%

9%

727

673

674

54

53

8%

8%

10 252

9 339

10 066

913

186

10%

2%

10 498

11 029

10 351

-531

147

-5%

1%

93,3

95,1

87,9

-1,8

5,4

-2%

6%

118,0

118,0

116,0

0

2

0%

2%

12 122

12 252

11 327

-130

795

-1%

7%

75

72

73

3

2

4%

3%

Antal behandlade patienter

28 845

29 090

29 226

-245

-381

-1%

-1%

Total patienttid, timmar

29 934

28 214

29 370

1 720

564

6%

2%

Röntgen undersökningar

27 168

27 709

26 842

-541

326

-2%

1%

Röntgen CLV

18 645

19 267

18 733

-622

-88

-3%

0%

Röntgen LLL

8 523

8 442

8 109

81

414

1%

5%

18 264

12 714

13 741

5 550

4 523

44%

33%

Kliniska fysiologiska analyser

4 318

4 086

3 803

232

515

6%

14%

Kliniska kemiska analyser

1 206
809

1 121
509

1 092
777

85 300

114 032

8%

10%

Ej uppg

9 333

9 755

-

-

-

-

73 251

72 677

70 065

574

3 186

1%

5%

7 909

7 252

7 267

657

642

9%

9%

Besök, läkare med vårdavtal.

2 126

2 044

2 902

82

-776

4%

-27%

Besök, läkare med ersättning
enligt lag.

4 343

4 164

4 146

179

197

4%

5%

Delegerade besök hos
sjuksköterskor

1 790

1 353

1 848

437

-58

32%

-3%

Sjukgymnastik, vårdavtal

1 318

1 290

1 348

28

-30

2%

-2%

Sjukgymnastik, ersättning
enligt lag.

9 017

9 910

10 836

-893

-1 819

-9%

-17%

Naprapat

514

521

451

-7

63

-1%

14%

Psykoterapeut

443

533

267

-90

176

-17%

66%

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl.
permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Medelvärde per dag
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Mammografier

Transfusionsmedicin
(serologiska analyser)
Mikrobiologiska analyser
Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser
Privata vårdgivare
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16
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad
förbundsordning 17RK714
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 135. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 17RK714

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 92017 samt
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan
ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av medel
för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för Svenskt
Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges tidigare beslut
om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor)
enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade förbundsordningen räknas upp med 3
% årligen, varför Region Kronobergs andel höjs i förhållande till tidigare beslutad
summa. Beslutet innebär att den nya prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande beslut hos
övriga medlemmar i kommunalförbundet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 92017 samt
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
§189 RSAU Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad förbundsordning
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Protokoll KSA Förbundsfullmäktige 2017-04-06
Förbundsordning revision 01 KSA 9-2017

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 189. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad
förbundsordning 17RK714

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 92017,
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord samt
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan
ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av medel
för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för Svenskt
Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges tidigare beslut
om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor)
enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade förbundsordningen räknas upp med 3
% årligen, varför Region Kronobergs andel höjs i förhållande till tidigare beslutad
summa. Beslutet innebär att den nya prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande beslut hos
övriga medlemmar i kommunalförbundet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 92017.
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK714
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2017-05-22

Regionstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg
revision 01 KSA 9-2017.
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan.
Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande
beslut.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor
utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av
medel för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för
Svenskt Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges
tidigare beslut om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor
(600 000 000 kronor) enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade
förbundsordningen räknas upp med 3 % årligen, varför Region Kronobergs andel
höjs i förhållande till tidigare beslutad summa. Beslutet innebär att den nya
prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande
beslut hos övriga medlemmar i kommunalförbundet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o
o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

o

beställnings- och -koordineringscentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o
o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.

SVENSKT AMBULANSFLYG | ORG.NR. 222000–3152
DATUM 2017-04-06

SIDA 3 (9)

Page 444 of 630

FÖRBUNDSORDNING Revision 01 | KSA 9–2017

Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,

o
o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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§ 123. Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad
förbundsordning 17RK1059

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnerbo
från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Sammanfattning
Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet
Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad förbundsordning ändras
samordningsförbundets namn till Samordningsförbundet Sunnerbo.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till fler
kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och
aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på
Försäkringskassans anslag till verksamheten.
Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel beslutat att
höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnerbo
från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017




Beslutsunderlag
§177 RSAU Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad förbundsordning
Förslag till beslut - Nya medlemmar samt reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnebo
Förslag till förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 177. Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad
förbundsordning 17RK1059

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnerbo
från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Sammanfattning
Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet
Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad förbundsordning ändras
samordningsförbundets namn till Samordningsförbundet Sunnerbo.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till fler
kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och
aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på
Försäkringskassans anslag till verksamheten.
Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel beslutat att
höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor per år.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnerbo
från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Nya medlemmar samt reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnebo
Förslag till förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-18

Regionstyrelsen

Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och
reviderad förbundsordning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Sunnerbo från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.

Sammanfattning
Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad
förbundsordning ändras samordningsförbundets namn till Samordningsförbundet
Sunnerbo.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till
fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig
och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av
nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten.
Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel beslutat
att höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-18

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till reviderad förbundsordning Samordningsförbundet
Sunnerbo
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Förbundsordning
Sunnerbo
Samordningsförbund

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet.

Giltig från 2017-07-01
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Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommuner och region/landsting.

1 § Förbundets namn
Förbundets namn är Sunnerbo Samordningsförbund.
Organisationsnummer 222000-2147

2 § Förbundets säte
Förbundets säte är Markaryd.

3 § Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt
kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.

4 § Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults
kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas
för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5 § Förbundsstyrelsen
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse.
Förbundsstyrelsen skall bestå av fyra ledamöter och fem ersättare.
Försäkringskassan, Region Kronoberg och Arbetsförmedlingen utser vardera en ledamot och
en ersättare. Kommunerna representeras av en ordinarie ledamot samt två ersättare.
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten.
Ersättare har närvarorätt och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
Ledamot och ersättare för Region Kronoberg väljs för fyra år räknat från och med den 1
januari året efter det år då val av fullmäktige i Regionen har ägt rum.
Ledamöter och ersättare väljs på fyra år men kommunrepresentanterna alternerar med en
2-års cykel med start från den 1 januari 2017. Markaryd, Ljungby och Älmhult besätter en
post var. Markaryd utser ledamot inledningsvis därefter följer Ljungby och Älmhult löpande i
denna ordning.
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Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som
styrelsen bestämmer.
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:
 Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige
 Anställd vid Försäkringskassan
 Anställd vid Arbetsförmedlingen

6 § Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Medlemmarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Minst ett
medlemssamråd ska genomföras årligen.
Förbundet har till uppgift att:
-

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
stödja samverkan mellan samarbetsparterna
finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordnings skall användas
svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
de insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna
gemensamma uppföljningssystemet SUS.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är
avsedda för enskilda.

7 § Personal
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet
inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som
krävs för att utföra administrativa arbetsuppgifter.

8 § Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet
med respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av
förbundets verksamhet samt om frågor som är av större ekonomisk eller organisatorisk
betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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10 § Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella
anslagstavlan hos kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Region Kronobergs
anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av
förbundets dokument.

11 § Andelar av tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för
förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
Region Kronoberg med en fjärdedel samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult
gemensamt med en fjärdedel.
Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder
(16-64 år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår.

12 § Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för
verksamheten.

13 § Budget
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

14 § Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av
revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Markaryd, Ljungby och
Älmhult samt Region Kronoberg skall utse en gemensam revisor och en ersättare.
Revisorerna utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i FINSAM lagstiftningen.
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandatperioden för statens revisorer hanteras i
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelsen i 26 § i Finsamlagstiftningen.
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15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägningen inkommit.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösningen ske endast om det beslutas
enligt 16 §.

16 § Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den lämna
en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar därefter.
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits
medlemmarna.

17 § Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande,
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente och
betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas
ersättning i särskild ordning.
Fast månadsarvode för ordföranden utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente.
Arvoden till samtliga revisorer ska, enligt huvudregeln i bestämmelsen 25 § i
finsamlagstiftningen, betalas av samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 juli 2017 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den
tidpunkten godkänt denna förbundsordning.
5
Page 462 of 630

18
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre
arbetsplats 16RK2045
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 126. Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
16RK2045

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för
friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
- Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god hälsa för
våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som
regionfullmäktige beslutat om.
Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa
hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och känner
sig delaktig. I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska
uppdraget att på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett
helhetsgrepp kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som
riktade sig till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god
vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats.
Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska
bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad
ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
§180 RSAU Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
§29 RSPU Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 180. Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
16RK2045

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för
friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
- Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god hälsa för
våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som
regionfullmäktige beslutat om.
Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa
hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och känner
sig delaktig.
I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska uppdraget att på ett
mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett helhetsgrepp kring,
hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig till chefer,
skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god vägledning till den
fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats. Planen färdigställs
i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska bidra till att bland
annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa och få mer
engagerade medarbetare.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017




Beslutsunderlag
§29 RSPU Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2045
Handläggare: Märit Johansson,
Datum: 2017-05-09

Regionstyrelsens personalutskott

Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre
arbetsplats

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning
Thomas Haraldsson (Centerpartiet) har i en motion föreslagit att




Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande
system för friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra
anställda.
Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en
god hälsa för våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för
arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige beslutat om.

Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa
hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och
känner sig delaktig.
I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska uppdraget att
på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett helhetsgrepp
kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig
till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god
vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som
lämnats. Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal
åtgärdspunkter som ska bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till
nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Svar på motion
Under flera år har Region Kronoberg bedrivit ett aktivt friskvårdsarbete som
tidigare främst varit inriktad på friskvårdsaktiviteter för den enskilde. Flera av
dessa friskvårdsaktiviteter fortgår fortfarande för att stärka hälsan men idag har
hälsobegreppet vidareutvecklats och fått ett bredare innehåll. Region Kronobergs
arbete för friska medarbetare har därför numera fokus på hälsofrämjande
arbetsplatser.
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2045
Handläggare: Märit Johansson,
Datum: 2017-05-09

Definitionen av hälsofrämjande arbetsplats är enligt det nationella nätverket
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) som Region Kronoberg är medlem i,
arbetsplatser som har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa samt
att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på alla nivåer i organisationen.
Hälsofrågorna kommer idag in som en viktig del i arbetsmiljöarbetet, och faktorer
som kan bidra till hälsofrämjande arbetsplatser är exempelvis god
kommunikation, delaktighet, feedback och arbetsglädje. En hälsofrämjande
arbetsplats är attraktiv och bidrar i förlängningen till god vård och kvalitet i
verksamheten och är en strategiskt viktig framgångsfaktor i arbetet med att
behålla och rekrytera nya medarbetare. Detta hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
sker parallellt med det förebyggande och rehabiliterande arbetet och är en viktig
faktor för att hålla nere sjukfrånvarotalen. För 2016 hade regionen det näst lägsta
sjukfrånvarotalet.
I HR-avdelningens verksamhetsplan 2017 ingår att utvärdera det nuvarande
friskvårds- och hälsofrämjande arbetet och att med utgångspunkt från
utvärderingen, aktuell forskning och omvärldsbevakning ta fram en
hälsofrämjande strategi för det fortsatta arbetet med förslag på insatser och
utveckla metoder, verktyg och arbetssätt inom det hälsofrämjande perspektivet.
En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig till chefer,
skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god vägledning till
den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats. Planen
färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska
bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för
arbetsrelaterad ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Exempel på åtgärdspunkter är att
1. Stärka hälsofrågan som en ledningsfråga så att cheferna blir bärare av det
hälsofrämjande perspektivet.
2. Öka kunskapen om hälsofrämjande perspektiv och medvetenheten om vad
som bidrar till hälsofrämjande arbetsplatser på organisations- arbetsplats- och
individnivå.
3. Mer av riktade insatser och åtgärder. De hälsofrämjande insatserna ska riktas till
prioriterade grupper eller arbetsplatser där ett behov har identifierats, t ex genom
medarbetarundersökningens resultat, hög sjukfrånvaro eller andra signaler om att
åtgärder behöver sättas in.
4. Arbeta mer samlat och samordnat kring hälsofrågorna. Olika kompetenser
inom hälsa, arbetsmiljö och team- och organisationsutveckling kompletterar
varandra och samverkar för att ett så brett stöd som möjligt ska kunna erbjudas
till chefer i behov av insatser i sina verksamheter på ett samordnat sätt.
5. Tydliggöra och utveckla hälsoinspiratörernas roll och uppdrag.
6. Ta fram ett förslag på ett nytt koncept där Region Kronoberg som attraktiv
arbetsgivare tar ett helhetsgrepp för hälsofrågorna utifrån alla de tre perspektiven
främja, förebygga och rehabilitera. Förslaget ska redovisa hur en arena för
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hälsoarbetet kan bedrivas och samordnas i gemensamma lokaler i Växjö och
Ljungby.
De åtgärdspunkter som kommer att föreslås i den hälsofrämjande planen
beräknas i nuläget kunna ske inom befintlig budgetram, med undantag för
uppdraget att ta fram ett nytt koncept enligt punkt 6 ovan. Detta uppdrag
kommer att hanteras separat som ett enskilt investeringsäskande längre fram.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det lönsamt att satsa på hälsofrämjande
arbetsplatser eftersom förbättrad hälsa medför en rad goda effekter för såväl
medarbetare som verksamhet.
De effekter som förväntas uppnås om planen förverkligas är
 Lägre sjukfrånvaro
 Bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa
 Sänkta sjukfrånvarokostnader
 Ökat medarbetarengagemang
 Ökad möjlighet att behålla medarbetare
 Underlättar rekrytering av nya medarbetare
 Högre produktivitet och ökad prestationsförmåga

Robert Olesen (S)
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Bilaga:

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
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§ 29.

Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
16RK2045

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för
friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
- Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god hälsa för
våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som
regionfullmäktige beslutat om.
Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa
hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och känner
sig delaktig. I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska
uppdraget att på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett
helhetsgrepp kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som
riktade sig till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god
vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats.
Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska
bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad
ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017




Beslutsunderlag
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
§332 RSAU Tidssättning av motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
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Motion till regionfullmäktige
Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Region Kronoberg och stora delar av övrig offentlig sektor
brottas med hög sjukfrånvaro. Detta är en stor kostnad för
Region Kronoberg samt skapar oro och mindre effektiv
verksamhet. En sjukskrivning är även påfrestande för den anställde på många sätt. Den 6
november 2015 skrev Centerpartiet en motion till regionfullmäktige, delvis med ovanstående
som bakgrund. Motionen syftade till att ingen ska få ohälsa på grund av sin arbetsplats samt
att införa en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa inom Region Kronoberg. Glädjande nog
beslutade Regionfullmäktige 27 april 2016 att bifalla Centerpartiets motion.
För att på lång sikt kunna uppfylla den antagna nollvisionen vill jag att Region Kronoberg
som arbetsgivare tar ytterligare steg mot ett bättre välmående och en bättre hälsa.
Vi vet genom otaliga studier att fysisk aktivitet är positivt för vår hälsa. Idag erbjuds Region
Kronobergs anställda en summa pengar som de får använda för fysisk aktivitet på egen hand
till exempel genom att köpa ett gymkort eller liknande, vilket är bra. Däremot finns det inte
någon ”friskvårdstimme” för alla anställda, vilket har funnits tidigare. Att du som anställd har
möjlighet att på arbetstid röra på dig tror jag skulle bidra till att fler rör på sig. Om din
arbetskamrat håller på med fysisk aktivitet tror jag det är lättare att följa med, än om det blir
helt på eget initiativ. Vad som är bäst i längden och mest rättvist, effektivt etc. låter jag vara
obesvarat, men det är viktigt att utvärdera och förbättra sig inom ramen för en bättre hälsa och
en attraktivare arbetsgivare.
Att region Kronoberg arbetar aktivt för att våra anställda ska uppmuntras till en hälsosam
livsstil gynnar alla, både den enskilde och bidrar troligen till att vi blir en mer attraktiv
arbetsgivare. Allt handlar inte om den lön som man får ut, utan detta kan vara en sak som gör
att man som anställd trivs bättre på sin arbetsplats.
Jag föreslår därmed att:
 Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för
friskvårdsaktiviteter som region Kronoberg erbjuder våra anställda


Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter
som stimulerar en god hälsa för våra anställda samt
strävar mot målet om nollvision för
arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige
beslutat om.

Thomas Haraldsson
Centerpartiet
Regionfullmäktigeledamot
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§ 127. Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning 16RK2282

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn bör
utarbetas,
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till berörda
familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland annat
samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig könsstympning.
Inom checklista för personal och informationsmaterial till föräldrar på flera olika språk
tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes under 2016 och ytterligare tillfällen
planeras under 2017.
Motionen har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-23, § 25. Nämnden
återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare redovisning, än vad som
framgår av handlingsplanen, av regionens arbete med att förebygga könsstympning av
barn och unga flickor.
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2017-04-12 § 39 informerade Susann
Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga
kvinnlig könsstympning.
Yrkande
- Suzanne Frank (M), ordförande Anna Fransson (S) och Charlotta Svanberg (S) yrkar
bifall till regionstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut
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Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017






Beslutsunderlag
§181 RSAU Svar på motion - Handlingsplan för bekämpning av könsstympning
Beslutsunderlag: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
§25 HSN Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa

Paragrafen är justerad
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§ 181. Svar på motion - Handlingsplan för bekämpning av könsstympning
16RK2282

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Anna Zelvin (KD och Bengt Germundsson (KD) har i en motion
föreslagit:
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn bör
utarbetas,
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till berörda
familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland annat
samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig könsstympning.
Inom checklista för personal och informationsmaterial till föräldrar på flera olika språk
tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes under 2016 och ytterligare tillfällen
planeras under 2017.
Motionen har behandlats vid sammanträdet 2017-03-23, § 25. Hälso- och
sjukvårdsnämnden återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare
redovisning, än vad som framgår av handlingsplanen, av regionens arbete med att
förebygga könsstympning av barn och unga flickor.
Vid sammanträdet 2017-04-12 § 39 informerade Susann Swärd, människorätts- och
barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga kvinnlig könsstympning.
Yrkanden
- Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till motionen.
- Suzanne Frank (M), ordförande Anna Fransson (S), Robert Olesen (S), Lennart
Värmby (V) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande.
Ajournering
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Ordförande ajournerar mötet klockan 10.40-1045.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningen förslag.
- Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandrar och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande till motionen.
Eva
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017






Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
§25 HSN Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Förslag till beslut: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning

Paragrafen är justerad
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Diarienr: 16RK2282
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-05-11

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för
att bekämpa könsstympning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
-

att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos
barn bör utarbetas
att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland
vårdpersonal samt
att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras
till berörda familjer.

Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland
annat samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig
könsstympning. Inom checklista för personal och informationsmaterial till
föräldrar på flera olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes
under 2016 och ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Motionen har behandlats vid sammanträdet 2017-03-23, § 25. Hälso- och
sjukvårdsnämnden återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare
redovisning, än vad som framgår av handlingsplanen, av regionens arbete med att
förebygga könsstympning av barn och unga flickor.
Vid sammanträdet 2017-04-12 § 39 informerade Susann Swärd, människorättsoch barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga kvinnlig
könsstympning.
Svar på motion
Frågan om könsstympning är en viktig och aktuell fråga som Region Kronoberg
arbetar på olika sätt. Då all personal inom hälso- och sjukvården går under
anmälningsplikten ska en anmälan genast skickas till socialnämnden om det råder
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misstanke om att ett barn utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, vanvård
eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat” våld eller annat utnyttjande, eller
kvinnlig omskärelse/könsstympning. Underlag för det svar som redovisas nedan
har inhämtats från regionens människorättsstrateg.
En Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn
som far illa, som inkluderar kvinnlig könsstympning, finns inom regionen sedan
2015. Handlingsplanen ”syftar till att utgöra en vägledning för all personal inom
hälso- och sjukvården för att på ett så tidigt stadie som möjligt uppmärksamma
våld i nära relationer och/eller om barn som far illa. Handlingsplanen ska även
ligga som grund för de verksamhetsanpassade arbetsrutiner som varje verksamhet
utarbetar kring arbetet med att identifiera och agera vid misstanke om våld i nära
relationer och barn som far illa. Handlingsplanen riktar sig till Region
Kronobergs förtroendevalda, chefer, hälso- och sjukvårds-personal samt
tandvårdspersonal som kommer i kontakt med barn och vuxna som patienter eller
närstående.”
Utifrån handlingsplanen har regionens projektledare för våld i nära relationer tagit
fram en checklista för vårdpersonal att använda vid misstanke om att en flicka
könsstympats eller riskerar att könsstympas.
Handlingsplanen finns i lokala arbetsrutiner och en särskild rutin för
könsstympning är under framtagande inom Barn-, kvinno- och kirurgcentrum
som efter fastställande kommer att spridas till övriga centrum. Information
kommer att översättas till de vanligast förekommande språken, i de länder där
kvinnlig könsstympning förekommer.
Under hösten 2016 påbörjades även ett arbete inom barnhälsovården med medel
från Socialstyrelsen kopplat till förebyggande av könsstympning med inriktning
mot föräldrar till nyfödda. Inom ramen för detta arbete togs dels ett samtalsstöd
till personal och dels ett informationsmaterial till föräldrar fram. Materialet till
föräldrar inkluderar ett stämplat intyg från Polismyndigheten, Region Kronoberg,
Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen i Kronobergs län som beskriver svensk lag
om förbud mot könsstympning. Till detta har även två utbildningstillfällen hållits
för personal i barnhälsovården under 2016, ytterligare tillfällen planeras under
2017.
Under hösten 2016 hölls även länsövergripande utbildningar som arrangerades av
Länsstyrelsen.
I samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län pågår ett
arbete med att ta fram ett regionalt kunskapsunderlag som beskriver hur aktörerna
i länet ska arbeta på området. Detta drivs av Region Kronobergs
människorättsstrateg. Kopplat till detta planeras en regional utbildning i
september 2017.
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Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Det arbete som genomförs utifrån aktuell handlingsplan sker inom ramen för
verksamheternas befintliga medel.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande
Bilaga:

-

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag: Svar på motion - Regionen behöver en
handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Beslutsunderlag: Handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa
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§ 25.

Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning 16RK2282

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att återremittera ärendet mot bakgrund av angiven motivering.
Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn bör
utarbetas
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till berörda
familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig
könsstympning. Inom ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland annat
samtalsstöd och checklista för personal och informationsmaterial till föräldrar på flera
olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes under 2016 och
ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Yrkanden
Eva Johnsson (KD) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering:
"I den fastställda handlingsplanen Vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som
far illa berörs könsstympning vid tre tillfällen i det 16-sidor långa dokumentet.
Det är uppenbart att handlingsplanen, i den mån könsstympning berörs, framförallt
fokuserar på redan könsstympade flickor. Motionen har ett annat fokus nämligen det
förebyggande arbetet som handlar om att inga flickor skall behöva utsättas för den här
typen av övergrepp. Det är därför önskvärt att få en tydligare redovisning av regionens
arbete som syftar till att förebygga könsstympning av barn och unga flickor."
Roland Gustbée (M), Charlotte Holmström (SD), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Rolf
Andersson (L), och Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Eva Johnssons (KD)
återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar att återremittera ärendet mot bakgrund av angiven
motivering.
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Yttranden
Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och Charlotte Holmström (SD) yttrade sig
under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Hanna Lunding, hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet





Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Beslutsunderlag: Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som
far illa
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
§367 RSAU Tidssättning av motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning

Paragrafen är justerad

Page 483
2 of 630

2016-01-13
Kansliet
Susann Swärd

Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer
och/eller barn som far illa


INLEDNING..............................................................................................................................................1

1

SYFTE OCH MÅLGRUPP............................................................................................................................1

2

REGION KRONOBERGS ANSVAR ..............................................................................................................2

3

ANSVARSFÖRDELNING INOM REGION KRONOBERG................................................................................2
3.1
3.2
3.3
3.4

POLITISKT FÖRTROENDEVALDA ......................................................................................................................2
CENTRUM-, VERKSAMHETS-, ENHETS- OCH AVDELNINGSCHEFER ..........................................................................2
PERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN .....................................................................................................3
REGION KRONOBERGS VERKSAMHETSANSVAR ..................................................................................................3

4

RESPEKT FÖR PATIENTENS SJÄLVBESTÄMMANDE ...................................................................................4

5

VAD GÖR DU OM DU MISSTÄNKER VÅLD I EN NÄRA RELATION? .............................................................5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

VAD GÖR DU OM DU MISSTÄNKER ATT ETT BARN FAR ILLA?.................................................................11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

7

VEM SKA GÖRA VAD?................................................................................................................................11
KÄNNETECKEN PÅ FYSISKT VÅLD MOT BARN ...................................................................................................11
ANAMNES AV BARN ....................................................................................................................................1
MEDICINSK UNDERSÖKNING AV BARNET..........................................................................................................2
HANDLÄGGNING AV BARN PÅVERKADE AV ALKOHOL OCH/ELLER DROGER ...............................................................5
HANDLÄGGNING AV SEXUELLA ÖVERGREPP AV BARN .........................................................................................5
YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR AV BARN .......................................................................................................7
RUTINER FÖR BARN SOM UTEBLIR FRÅN TANDVÅRDEN .......................................................................................7
DÖTT BARN ...............................................................................................................................................8
FORTSATT STÖD FÖR BARN SOM FAR ILLA/FARIT ILLA .........................................................................................8

ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA .............................................................................10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

8

ANAMNES AV VUXNA ..................................................................................................................................6
UNDERSÖKNING AV VUXNA ..........................................................................................................................6
HANDLÄGGNING AV SEXUELLA ÖVERGREPP AV VUXNA .......................................................................................7
DOKUMENTATION AV DET INTRÄFFADE FÖR VUXNA ...........................................................................................8
PROFESSIONELLT BEMÖTANDE AV VUXNA ........................................................................................................9
FORTSATT SKYDD FÖR DEN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER ..............................................................10

SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN .....................................................................................................................11
MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR..................................................................................................................12
INGEN ANONYM ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN ...........................................................................................13
INGEN UTREDNINGSSKYLDIGHET ..................................................................................................................13
OM BARNET FLYTTAR ................................................................................................................................13
INFORMATION/VILANDE ANMÄLAN KRING ORO FÖR DET OFÖDDA BARNET ...........................................................13
INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARNA OM ATT EN ANMÄLAN GÖRS .................................................................14
UPPGIFTSSKYLDIGHET................................................................................................................................15
POLISANMÄLAN .......................................................................................................................................15
RÄTTSINTYG ............................................................................................................................................15

VÅR ROLL GENTEMOT FÖRÖVAREN.......................................................................................................16

0

Page 484 of 630



Page 485 of 630

Inledning
Denna handlingsplan lyfter fram två aspekter av våld och övergrepp; våld i nära relationer och
barn som far illa. Vuxna som utsatts för våld i nära relationer inkluderar fysiskt, psykiskt eller
sexuellt våld, ”hedersrelaterat våld” samt materiellt våld.
Med barn som far illa menas barn upp till 18 års ålder som utsätts för någon form av fysiskt,
psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat”
våld eller annat utnyttjande samt omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit
med om våld i hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som
dött oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende.
När det rör sig om en barnfamilj är det även viktigt att se till hela familjen. Om en vuxen i
familjen utsätts för någon form av våld i en nära relation föreligger det en ökad risk för att
barn bevittnar våld eller på andra sätt riskerar att fara illa. På samma sätt bör man vara särskilt
observant på om man upptäcker att barn far eller riskerar att fara illa i familjen, eftersom
risken då ökar för att även andra i barnets närhet utsätts för någon form av våld eller
övergrepp.
Det är viktigt att alla som arbetar inom Region Kronoberg har en medvetenhet om både
vuxnas och barns utsatthet i dessa situationer. All personal måste ha kunskap och kompetens
att vara observanta på kännetecken som signalerar misstanke om våld och övergrepp. Lika
viktigt är det att all personal även har kunskap och beredskap för hur vi ska agera vid
misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa.
Till denna handlingsplan finns det ett kunskapsunderlag som tar upp lagstiftning och definierar
relevanta begrepp, kännetecken, varningssignaler samt konsekvenser för barn som far illa och
personer som utsatts för våld i nära relationer.

1 Syfte och målgrupp
Handlingsplanen syftar till att utgöra en vägledning för all personal inom hälso- och
sjukvården för att på ett så tidigt stadie som möjligt uppmärksamma våld i nära relationer
och/eller om barn som far illa. Handlingsplanen ska även ligga som grund för de
verksamhetsanpassade arbetsrutiner som varje verksamhet utarbetar kring arbetet med att
identifiera och agera vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa.
Handlingsplanen riktar sig till Region Kronobergs förtroendevalda, chefer, hälso- och
sjukvårds-personal samt tandvårdspersonal som kommer i kontakt med barn och vuxna som
patienter eller närstående.

Page 486 of 630

2 Region Kronobergs ansvar
All verksamhet inom Region Kronoberg kan komma i kontakt med vuxna som utsätts för våld
i nära relationer och barn som far eller riskerar fara illa. Många våldsutsatta vuxna och barn
söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den
egentliga bakomliggande orsaken kommer fram. De har rätt till god hälso- och sjukvård samt
tandvård för både de fysiska och psykiska följderna av övergrepp.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska vuxna och barn kunna förvänta sig att
hälso- och sjukvården beaktar deras behov av trygghet och respekt, att vården är lättillgänglig
och att vi främjar goda kontakter mellan patienten och sjukvården. Vården och behandlingen
ska vara likvärdig oavsett vem som utsatts för övergreppet och det får inte ske någon form av
diskriminering på grund av kön, hudfärg, sexuell läggning, sexuell identitet eller nationell,
etnisk och social tillhörighet.
En vuxen eller ett barn som utsatts för någon form av övergrepp ska respekteras utifrån sina
mänskliga rättigheter till god hälsa, värdighet, jämlikhet, självbestämmande, information,
personlig integritet och sekretess. Rätten att själva bestämma över vilka medicinska
undersökningar som ska genomföras innebär att tandvården samt hälso- och sjukvården måste
ge tydlig information om vad som ska ske och varför. Barn har enligt barnkonventionen rätt
till bästa uppnåeliga hälsa utifrån sina förutsättningar samt tillgång till hälso- och sjukvård,
tandvård och rehabilitering.

3 Ansvarsfördelning inom Region Kronoberg
3.1

Politiskt förtroendevalda

 Som politiskt förtroendevald har du ansvar för att det finns en aktuell handlingsplan för
vad hälso- och sjukvården samt tandvården ska göra vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa, enligt § 2, 22 och 31, Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:736).
 Som politiskt förtroendevald har du ansvar för att prioritera arbetet kring våld i nära
relationer och/eller barn som far illa i relevanta styrdokument för Region Kronoberg.
 Som politiskt förtroendevald har du ansvar för att arbetet mot våld i nära relationer
och/eller barn som far illa har de resurser som behövs. Deklarationen om avskaffande av
våld mot kvinnor (art. 4) och Barnkonventionen (art. 4) understryker ansvaret för att med
alla lämpliga medel stärka arbetet mot våld i nära relationer och barn som far illa.

3.2

Centrum-, verksamhets-, enhets- och avdelningschefer

 Som chef har du ansvar för att se till att det finns styrdokument och verksamhetsanpassade
arbetsrutiner som konkretiserar denna handlingsplan.
 Som chef är du ansvarig för att all personal har god kunskap om innehållet i
handlingsplanen och i de verksamhetsanpassade arbetsrutinerna, samt att de har kompetens
att konkretisera dessa vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa.
 Som chef ska du stödja personal som kommer i kontakt med våld i nära relationer och/eller
barn som far illa.
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 Som chef kan du även skriva under anmälan i din personals ställe om det finns en hotbild
mot berörd personal.

 Som chef har du ansvar för att arbetet med våld i nära relationer och/eller barn som far illa
har de resurser som krävs.

3.3

Personal inom hälso- och sjukvården

 Som personal ska du ha god kunskap om innehållet i handlingsplanen och de
verksamhetsanpassade arbetsrutinerna.
 Som personal ska du ha kompetens att upptäcka varningssignaler och kännetecken på
misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa (se kunskapsunderlag kring
lagstiftning, begrepp, kännetecken, varningssignaler samt konsekvenser för våld i nära
relationer och/eller barn som far illa).
 Som personal ska du ha kunskap om, samt följa, handlingsplanen och arbetsrutiner vid
misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa.
 Som personal ska du vid misstanke om att barn far illa göra en anmälan till socialnämnden.
Se Socialtjänstlagen, 14 kap. 1§ för mer information.

3.4

Region Kronobergs verksamhetsansvar

Alla verksamheter inom Region Kronoberg har skyldighet gällande barn samt ett övergripande
ansvar:
 Att fråga om, upptäcka och identifiera våld och övergrepp av både vuxna och barn.
 Att upptäcka eventuell omsorgssvikt och vanvård av barn.
 Att vid misstanke om att barn far illa eller riskerar fara illa göra en anmälan till
socialnämnden.
 Att ge ett gott bemötande till både vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp.
 Att dokumentera vad som hänt och skadornas omfattning hos vuxna och barn som utsatts
för våld och övergrepp.
 Att behandla somatiska och psykiska skador hos vuxna och barn som uppkommit av våld
och övergrepp.
 Att samverka med, och hänvisa till, relevanta aktörer utifrån de behov som vuxna och barn
som utsatts för våld eller övergrepp har.
 Att vid oro för den livssituation som väntar det ofödda barnet arbeta för åtgärder som
tryggar barnets uppväxt och omsorgsbehov efter födseln.
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4 Respekt för patientens självbestämmande
Hälso- och sjukvården samt tandvården ska bedrivas med respekt för patientens
självbestämmande och integritet. Vi ska främja goda kontakter mellan patienter och
personalen. Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
När människor befinner sig i svårigheter eller när de har svårt att klara av vissa uppgifter så
som t.ex. sin egen eller sitt barns dagliga omsorg, föräldraansvar etc. bör förhållningssättet
från personal vara att de stödjande och förebyggande åtgärderna bygger på ett frivilligt
deltagande och samarbete.
Om personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården i sin verksamhet får kännedom om
eller misstänker att ett barn far illa, är de skyldiga att skyndsamt anmäla detta till
socialnämnden. Socialnämnden gör en förhandsbedömning för att avgöra om en utredning
behöver göras eller om något tyder på att barn far eller riskerar fara illa. I sådana fall ingriper
socialnämnden.
Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa, vilket regleras i lagstiftningen för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.
En viktig princip är att barn som far illa är ett gemensamt samhällsuppdrag och att samverkan
kan skapa en helhetsbedömning av barnets behov och bidra till samlade insatser för barnet.
Om det däremot handlar om en situation där personalen inte är skyldig att anmäla till
socialnämnden kan patienten själv eller med hjälp av någon annan göra en ansökan om stöd
till socialtjänsten. En ansökan kan återtas av patienten och socialtjänsten kan då inte utreda
vidare.
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, vilket innebär att vuxna tackar ja eller nej till de
insatser som erbjuds. Om vi inom vården har hjälpt patienten att komma i kontakt med
socialtjänsten, men inte gjort någon anmälan, kan vi inte automatiskt utgå från att patienten
tackar ja till de insatser den erbjuds och får fortsatt stöd av socialtjänsten.
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5 Vad gör du om du misstänker våld i en nära relation?
Hälso- och sjukvården har inte någon anmälningsplikt när det kommer till vuxna som utsatts
för våld i nära relationer, vilket inkluderar fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, ”hedersrelaterat
våld” samt materiellt våld. När det gäller uppgiftslämnande avseende våldsbrott mot vuxna
anser regeringen att huvudregeln bör vara att en misshandlad person själv ska ha rätt att
bestämma i vilken mån hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonalen ska få lämna ut
uppgifter som omfattas av sekretess. Om det finns misstanke om begånget brott kan
sekretessbelagd information lämnas till åklagarmyndigheten, polismyndigheten eller någon
annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, utifrån specifika kriterier.
 När du misstänker att en vuxen utsatts för våld eller övergrepp ska du först och främst se
till att de får god hälso- och sjukvård samt tandvård för både fysiska och psykiska följder
av övergreppen.
 Du ska ge tydlig information om vilka medicinska undersökningar som behöver
genomföras och varför. Förklara med enkla ord vad som kommer att ske vid
undersökningen.
 Du ska ge den våldsutsatta information om olika reaktioner som kan uppstå efter att man
har varit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
 Du ska se till att skador dokumenteras för att den våldsutsatta ska ha möjlighet att
polisanmäla övergreppet. Även om den våldsutsatta inte vid tillfället överväger en
polisanmälan finns dokumentationen tillgänglig om den våldsutsatta vid ett senare tillfälle
beslutar sig för göra en polisanmälan.
 Du ska efterfråga samtycke till polisanmälan och om sådan ges ska du ringa till polisen
enligt riktlinjerna för Polisanmälan/rättsintyg med stöd av Offentlighets- och
sekretesslagen, 10 kap.
 Om den våldsutsatta inte ger ett medgivande till polisanmälan kan anmälan göras utan
medgivande. Förutsättningen är att det handlar om grov misshandel, våldtäkt och olaga
frihetsberövande som kan ge mer än ett års fängelse (rådgör med polis eller åklagare om
detta är oklart i det enskilda ärendet) kan lämnas till polisen utan hinder av sekretess, i
enlighet med riktlinjerna för Polisanmälan/rättsintyg. Det finns dock ingen
anmälningsplikt.
 Du ska ställa frågor om våld i nära relationer på ett respektfullt och integritetsfullt sätt som
inger den våldsutsatta förtroende att berätta om vad man utsatts för. Detta bör göras vid ett
individuellt samtal.
 Du ska tala om vart den våldsutsatta kan vända sig och ge information med telefonnummer
till kvinno- och brottsofferjourer, Familjefrid Kronoberg samt kuratorstöd inom Hälso- och
sjukvårdens verksamhet. Låt den våldsutsatta förstå att hon eller han är välkommen att
höra av sig igen om det skulle bli aktuellt.
 Om det rör sig om ett sexuellt övergrepp ska vi utgå från Handläggning av sexuella
övergrepp.
 När vi misstänker att en vuxen utsatts för våld eller övergrepp är det viktigt att vi även
frågar om det finns barn i familjen. Vi ska alltid göra en anmälan om att barn far illa till
socialnämnden i varje fall där det finns barn till en vuxen som vi misstänker utsatts för
våld eller övergrepp.
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Tänk på:
 Den som misshandlar kan ha egna skador, till exempel rivmärken, på grund av den
våldsutsattas försök till avvärjning.
 En misshandlande partner kan vara både vänlig, vältalig och välklädd.
 Den våldsutsatta skyddar ofta den skyldige av omsorg om denne/denna eller för att
undvika separation, obehag, ekonomiska och andra bekymmer, hot och våld.

5.1

Anamnes av vuxna

Vid misstanke om våld i nära relationer bör undersökande läkare noggrant dokumentera
skadorna samt hur och när de uppkommit. Man måste vara uppmärksam på varningssignaler
som t.ex. om anamnesen ändras utan en adekvat förklaring. Våld eller övergrepp bör också
övervägas om det finns ett dröjsmål med att söka sjukvård eller tandvård. Du hittar förslag på
rutinfrågor kring våldsutsatthet här.

5.2

Undersökning av vuxna

Gör en stegvis undersökning av hela kroppen, även armarnas och benens insidor samt genitalier.
Patienter som söker tandvården för akut trauma mot munhålan, där man misstänker våld eller
sexuellt övergrepp, undersöks inom tandläkarens kompetensområde, men följer annars samma
undersökningsrutiner. Gör undersökningen med annan hälso- och sjukvårds- eller
tandvårdspersonal närvarande så att inte din undersökning eller ditt beteende ifrågasätts i
efterhand.
För personer som är utsatta för våld är vanligaste skadelokalisation huvudet, följt av armar,
hals och buk. Vanligast är skador som är mindre allvarliga och inte kräver sjukhusvård, vilket
inkluderar allt från mindre blåmärken eller psykisk påverkan. Mycket allvarliga skador kan
kräva thoraxkirurgiska, neurokirurgiska och ortopediska insatser. Även tandskador kan vara
tecken på partnervåld.
Tänk på att dokumentation ska kunna utgöra underlag för ett rättsmedicinskt yttrande:
 Om patienten har livshotande skador: fokusera på livräddande åtgärder.
Rättsmedicinsk undersökning och dokumentation kommer då i andra hand!
 Medföljande ska inte följa med in på rummet vid undersökning, eller lämnas ensam med
patienten, då det i många fall är just medföljande som varit våldsutövare, oavsett kön.
 Se till att offret och förövaren träffar olika behandlande personal, inklusive läkaren,
eftersom polisen kan behöva säkra DNA-spår.
 Dokumentera typ av skada, skadas utseende, färg, form, läge och storlek (cm x cm), vilket
beskrivs i journalanteckningen.
 Dokumentera även normala fynd.
 Var observant på eventuella avvärjningsskador på händer och underarmar.
 Notera blåmärken på kroppen, skador av aktuellt eller äldre datum.
 Notera även skador i hårfäste, hårbotten, munhåla och bakom öronen.
 Inspektera ögonvitor för småblödningar efter eventuellt strypförsök.
 Samtliga hudskador ska fotograferas, även om patienten inte har för avsikt att anmäla
misshandeln. Fotona kan vara i helfigur inklusive ansikte och närbilder med måttband på
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huden. Notera kroppsdel, höger/vänster sida, datum och patientens identitet på fotot.
Fotografering ska ske i enlighet med riktlinjerna kring Hantering av sekretessbilder.
 Rita gärna in skadorna på en kroppskarta.
 Ny dokumentation kan behöva göras senare då blåmärken framträder tydligare efter någon
till några dagar.
 Notera datum och tid för undersökningen.
 Överväg kontakt med läkare med särskild erfarenhet och rättsmedicinsk kompetens på
universitetssjukhuset i Lund och Malmö via växeln 046 – 171 000.
 Spara bevismaterial om kvinnan/mannen har anmält eller tänker anmäla det inträffade till
polisen. Omhändertagna kläder läggs i åtskilda papperspåsar. På dessa noteras patientens
ID samt förpackarens signatur (om polisen vill kontakta den som packat ner kläderna).
Se mer information om Läkarundersökning vid misstanke om våld i nära relationer. Vid
misstanke om sexuellt övergrepp ska vi utgå från Handläggning av sexuella övergrepp.

5.3

Handläggning av sexuella övergrepp av vuxna

Den misshandlade patienten kan också vara våldtagen. Det kan även ske inom äktenskapet.
Var uppmärksam på att både en kvinna och en man kan vara våldtagna av en kvinna och/eller
en man.
Observera att läkaren alltid ska utföra undersökningen med en personal som vittne samt hjälp
för att utföra alla moment enligt mall och kontroll att dessa utföres. Använd mall från
Nationellt Center för Kvinnofrid i Uppsala. Mallarna kan skrivas ut och användas som en
journalhandling.
Handläggning i samband med sexuella övergrepp på kvinna bör ske på gynekologiska
mottagningen, CLV. Dagtid vardagar kan även gynekolog i Ljungby göra undersökningen. För
att vara säker på att gynekolog har möjlighet att göra undersökning aktuell dag, måste
kirurgmottagningen i Ljungby kontaktas innan patienten skickas dit. En våldtagen kvinna ska
få en akuttid samma dag hon kontaktar vården, om våldtäkten skett inom 10 dagar.
Om övergrepp skett på en man ska spårsäkringsundersökning göras av urologspecialist på
kirurgklinken på dagtid, utifrån NCK:s mall. På jourtid sker spårsäkringsundersökningen på
akutmottagningen. En våldtagen man ska få en akuttid samma dag han kontaktar vården, om
våldtäkten skett inom 10 dagar.
Samtliga sexualbrottsoffer som söker vård ska genomgå en komplett spårsäkringsundersökning. I det fall dessa patienter väljer att polisanmäla senare har redan DNAspårsäkring skett. Proverna ska sparas i låsta skåp i som längst i 2 år på kvinnokliniken i Växjö
och gynmottagningen i Ljungby, eller tills polisanmälan är gjord.
Kroppen är fantastisk på att läka och det blir svårare att göra spårsäkring ju längre tid som
förflutit. Det är därmed önskvärt att göra undersökningen så snart efter övergreppet som
möjligt. I detta avseende är fotografering av blåmärken, skrapmärken m.m. viktigt.
Spårsäkringsundersökningen bör helst ske inom 72 timmar från övergreppet. Undersökningen
ska ske strikt efter mall i förpackningen för att vara juridiskt hållbar. Den misstänkte förövaren
ska också kunna spårsäkras så snabbt som möjligt. Undersökande läkare ska efter ett sexuellt
övergrepp skriva akutremiss till kurator, som kontaktar kvinnan/mannen inom 72 timmar.
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Tänk på att
 Se till att offret och gärningsmannen träffar olika behandlande personal, inklusive
läkaren, eftersom polisen kan behöva säkra DNA-spår.
 Vänta med gynekologiska undersökningen tills förtroende skapats.
 Låta patienten själv avgöra om hon eller han önskar gå vidare med undersökningen.
 Om en ensamstående vuxen kommer in med sitt eller sina barn tas kontakt med barn- och
ungdomskliniken för att stödja barnet eller barnen.
 Ge patienten möjlighet att efter undersökningen duscha och få rena underkläder.
 Erbjud patienten att stanna kvar på sjukhuset. Avd. 8 på CLV har denna möjlighet för
kvinnor och patientansvarig läkare administrerar inläggningen. Män kan erbjudas plats
på vårdplats med urologisk/nedre gastro-kompetens. Om patienten avböjer - informera
henne/honom om att hon/han inte bör vara ensam hemma.
 Ge patienten tid för uppföljning hos barnmorska på SESAM-mottagningen.
 Kläder tillvaratagna som bevismaterial ska förpackas med ett plagg i varje papperspåse.
På dessa noteras patientens ID, men ej personnummer samt förpackarens signatur (om
polisen vill kontakta den som packat ner kläderna).

5.4

Dokumentation av det inträffade för vuxna

För att skapa sig en bild över vad som har hänt är det relevant att ställa ett antal frågor som
klargör händelseförloppet och möjliggör för hälso- och sjukvården att avgöra om det handlar
om en olyckshändelse eller om patienten har utsatts för våld eller övergrepp i nära relation.
Lämpliga frågor att ställa:
 När inträffade skadan? Datum och tid.
 Var inträffade skadan?
 Hur? Vad hände? Vad orsakade skadan?
 Vilken skada har patienten?
 Finns det något vittne? Vem?
 Har patienten råkat ut för skador tidigare? När, var och hur?
Vi ska utgå från riktlinjerna i Polisanmälan/rättsintyg samt använda Mall för rättsintyg.

Page 493 of 630

5.5

Professionellt bemötande av vuxna

Våldsutsatta kvinnor och män känner ofta skuld och skam över sin situation. Ett gott
bemötande är en förutsättning för att hon eller han ska känna tillit och våga berätta om våldet.
Grunden för ett bra omhändertagande är att lyssna, fråga och tro på den våldsutsattas historia.
Tänk på:
 Prioritera handläggningen så att kvinnan eller mannen slipper vänta.
 Egna attityder som kan avläsas i ditt kroppsspråk påverkar henne eller honom.
 Ge möjlighet att tala i enrum utan eventuell medföljande partner eller barn.
 Lämna inte den våldsutsatta ensam i undersökningsrummet.
 Se till att ytterligare en sjukvårdspersonal finns närvarande även vid läkarundersökningen.
 Minimera antalet personer som träffar patienten på mottagningen.
 Informera läkaren om misshandelsmisstanke före undersökningen.
 Använd auktoriserad tolk vid behov. Tänk på att inte använda medföljande släktingar eller
vänner som tolk.
 Framhåll att frågor om våld är rutin i vården.
 Fråga rakt på sak om kvinnan/mannen blivit slagen, knuffad, sparkad etc.
 Fråga om det finns barn i familjen och hur de har påverkats av våldet.
 Undvik att blanda in egna värderingar. Lyssna aktivt och visa respekt.
 Kritisera inte relationen. Ifrågasättande från omgivningen kan öka känslor av skuld och
skam och det är vanligt att personen har ett starkt beroendeförhållande till sin partner.
 Ifrågasätt inte historien eller berättelsen.
 Förmedla att det finns hjälp att få.
 Det är vanligt att en person som utsatts för våld inte identifierar sig som en
”misshandlad” person. Ofta förringar de våldet och försvarar förövaren.
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5.6

Fortsatt skydd för den som utsatts för våld i nära relationer

När det finns en hotbild mot kvinnan eller mannen i hemmet kan vi erbjuda kvinnan eller
mannen och eventuellt medföljande barn övernattning i någon form, även om skadorna inte
kräver detta. Om det finns medföljande barn ska en anmälan till socialnämnden göras, som då
inleder en bedömning av barnets och vårdnadshavarens skyddsbehov. Notera var patienten ska
bo närmsta dygnet och skriv ner detta i journalen.
För kvinnor och män som inte kräver specialistvård på avdelning kopplat till specifika skador,
kan följande erbjudas:
 Inläggning för kvinnor på avdelning 8 (gyn), kvinnokliniken, CLV. Kontakta först
jourhavande gynekolog. För män kontaktas jourhavande kirurg som bedömer vilken
avdelning som är lämplig.
 Inläggning på barn- och Ungdomskliniken, CLV, för vuxna med medföljande barn.
Kontakta jourhavande barnläkare.
 Erbjud kuratorskontakt. Vid sexuella övergrepp ska undersökande läkare skriva akutremiss
till kurator som kontaktar kvinnan inom 72 timmar.
 Erbjud kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, om det finns barn till den
våldsutsatta vuxne. Gör samtidigt en Anmälan av misstanke om barn som far illa till
socialnämnden om det finns oro för barnet.
 Informera om möjligheten till kontakt med Kvinnojouren Blenda, Kvinnojouren Märta och
Familjefrid Kronoberg.
 Familjeterapi och familjerådgivning kan inte rekommenderas om paret lever tillsammans.
Det kan öka våldet i familjen. Däremot har Familjefrid Kronoberg möjlighet att sätta in
insatser för familjen.
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6 Vad gör du om du misstänker att ett barn far illa?
Med barn som far illa menas barn upp till 18 års ålder som utsätts för någon form av fysiskt,
psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat”
våld eller annat utnyttjande samt omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit
med om våld i hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som
dött oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende.
Var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården samt tandvården har ett eget ansvar att
utan dröjsmål göra en Anmälan av misstanke om barn som far illa om att ett barn misstänks
fara illa eller riskerar fara illa till socialnämnden. Hälso- och sjukvården samt tandvården ska
vid misstanke om att ett barn far illa göra en anmälan, en anamnes, medicinsk undersökning av
barnet samt dokumentera det som inträffat.
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om det är barnet själv eller barnets närstående som är i
kontakt med hälso- och sjukvården samt tandvården. Misstanke om att barn far illa kan t.ex.
uppstå utifrån en bedömning av förälderns eller syskonets situation, oavsett om barnet är
närvarande eller inte.

6.1

Vem ska göra vad?

 Alla verksamheter som misstänker att ett barn far eller riskerar att fara illa har
anmälningsskyldighet oavsett om barnet remitteras till annan instans.
 Vid skada där det föreligger misstanke på misshandel eller övergrepp ska en anmälan
göras omgående till socialnämnden. Tag telefonkontakt för samråd med barn- och
ungdomskliniken, Växjö via bakjour dagtid (0470-58 87 80) och primärjour kvällar, nätter
och helger (0470-85 84 42).

6.2

Kännetecken på fysiskt våld mot barn

Fysiska tecken på att ett barn kan ha varit utsatt för misshandel är när man finner oförklarliga
skador i form av skador i mjukvävnader, frakturer eller inre blödningar. Tecken på upprepad
form av misshandel är när barnet har många skador av olika slag och från olika tillfällen.
Var observant på:
 Blåmärken
 Rivmärken
 Nypmärken
 Sårskador
 Bränn- och skållskador
 Skador på tänder och i munhåla
 Bitmärken






Mönstrade märken
Blåmärken hos spädbarn
Frakturer eller ovilja att använda en viss kroppsdel
Skall- och hjärnskada hos spädbarn, ofta
kombinerat med retinala blödningar efter
skakningar av barnet, s.k. abusive head trauma
(AHT)

Barnet kan också ha symtom i form av beteendestörning,
koncentrationsproblem, svårigheter med socialt samspel, psykosomatiska
symtom och tillväxtavvikelse. Skolbarn kan ha svaga skolprestationer, ha
större risk att vara utsatt för, eller utsätta andra för mobbning och ha en ökad
risk för olycksfall.
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Varningssignaler att vara observanta på:
 Barnet och/eller närstående har väntat länge med att söka vård
 Man söker primärt för annat
 Man söker ofta på akutmottagningen
 Man vet inte hur skadan har gått till
 Skadan stämmer inte med förklaringen
 Nya versioner och inblandade vuxna skyller på varandra
 Avvikande förälder/barn-samspel
 Spädbarn som kommer in akut med apné, påverkat andningstillstånd och
kramper kan vara symptom på att barnet har utsatts för skakvåld
Tänk på:
 Barn kan fara illa utan att visa tydliga symtom, men också ha symtom utan
att fara illa.
 En samlad bedömning av barnets situation och eventuella signaler ska ligga
till grund för en skälig misstanke och utredning.
 Den som misshandlar kan ha egna skador, till exempel rivmärken, på grund
av barnets försök till avvärjning.
 En misshandlande vuxen kan vara både vänlig, vältalig och välklädd.

6.3

Anamnes av barn

Vid misstanke om att ett barn utsatts för våld eller övergrepp ska undersökande
läkare dokumentera skador, samt hur och när de uppkommit. Barnets spontana
berättelse ska dokumenteras. Det är viktigt med en noggrann och gärna
upprepad anamnes.
Skapa ett lugnt klimat runt barn och vårdnadshavare. Om möjligt kan man tala
med vårdnads-havarna var för sig och med barnet ensamt utifrån hänsyn till
barnets ålder och mognad.
Det finns varningssignaler att vara observant på t.ex. om förhistorien är
oförenlig med barnets utvecklingsnivå eller förmågor eller när anamnesen
ändras av anhöriga utan en lämplig förklaring. Våld eller övergrepp bör också
övervägas om det finns ett dröjsmål med att söka sjukvård, samt när skadan
inte stämmer med förklaringen.
Tänk på:
 Lämna inte barnet ensam i undersökningsrummet.
 Minimera antalet personer som träffar barnet.
 Informera berörd personal om misstanke om att barnet kan ha utsatts för
våld eller övergrepp.
 Om möjligt och lämpligt, utifrån hänsyn till barnets ålder och mognad, tala
och/eller undersök barnet i enrum, utan att eventuell medföljande är
närvarande.
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Lämpliga frågor att ställa om den aktuella situationen:
 När inträffade skadan?
 Var inträffade skadan?
 Hur uppkom skadan, vad hände?
 Hur är barnet skadat (symtom)?
 Vem såg vad som hände?
 Hade barnet tillsyn vid skadans uppkomst?
 Om det hände för ett par dagar sedan, varför söker man nu?

Övriga frågor som är lämpliga att ställa till den vuxne:
 Har barnet råkat ut för skador tidigare? När, var och hur?
 Vilka tidigare sjukdomar och sjukhusvård har barnet?
 Finns det några ärftliga sjukdomar (speciellt för blödningssjukdomar,
benskörhet och ämnesomsättningssjukdomar)?
 Vikt, längd, grov- och finmotorik, språk?
 Hur är barnets temperament (skrikighet, kolik)?
 Hur är barnets sömn? (Insomningssvårigheter? Vaknar? Mardrömmar?)
 Hur rörligt är barnet? (Ligger stilla? Vänder sig? Sitter? Kryper? Går?
Klättrar? Springer?)
 Hos lite äldre barn: Hur ser skolsituationen ut? Är barnet utsatt för
mobbning? Har barnet några psykosomatiska symtom? Hur ser det ut med
socialt samspel och kamratrelationer?
 Finns det missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa i familjen?
 Finns det några sociala eller ekonomiska stressfaktorer?
 Förekommer det våld i nära relationer?
 Om en samlad bedömning pekar på misstanke om att barnet far illa eller
riskerar fara illa ska en anmälan om att barn far illa göras till
socialnämnden.

6.4

Medicinsk undersökning av barnet

Gör undersökningen med annan hälso- och sjukvårds-/tandvårdspersonal
närvarande, t.ex. två läkare eller en läkare och en sjuksköterska i rummet, så att
din undersökning eller ditt eget beteende inte ifrågasätts i efterhand.
Undersökningsrutinerna gäller även för barn som söker akut för trauman mot
munhålan.
 Om barnet har livshotande skador: fokusera på livräddande åtgärder.
Anmälan till socialnämnd, rättsmedicinsk undersökning och
dokumentation kommer då i andra hand!
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Den inledande medicinska undersökningen:
 Tänk på att dokumentation ska kunna utgöra underlag för ett
rättsmedicinskt yttrande.
 Undersök barnet och dokumentera de skador du noterar.
 Notera datum och tid för undersökningen.
 Notera vilka som deltagit i undersökningen.
 Notera i bedömningen du gör vad som ligger till grund för misstanke om
våld eller övergrepp. Om begäran finns från polis hänvisa till
besiktningsanmodan där det ska finnas en beskrivning av vad som
framkommit hittills vid polisutredning.
 Om det finns tecken eller misstanke på misshandel eller övergrepp tag
omgående telefonkontakt för samråd med barn- och ungdomskliniken i
Växjö, via bakjouren dagtid och primärjouren kvällar och nätter.
 Alla verksamheter som misstänker att ett barn far eller riskerar att fara illa
har anmälningsskyldighet oavsett om barnet remitteras till annan instans.
 Om det är en omskuren flicka, följ riktlinjerna för Gynekologisk
undersökning av könsstympade omskurna kvinnor.
Medicinsk undersökning på barn- och ungdomskliniken:
 Om det är möjligt, försök att planera besöket så att du har god tid på dig!
 Tänk på att dokumentation ska kunna utgöra underlag för ett
rättsmedicinskt yttrande.
 Ange vem som begär undersökningen (obs! skriftlig begäran) och vem som
givit tillstånd till undersökningen. Kontakta annars och få besked av
åklagare som utser särskild företrädare.
 Notera den bedömning du gör, eller som inkommit från
socialtjänsten/polisen, som ligger till grund för att du misstänker att det
förekommer våld eller övergrepp.
 Gör undersökningen med annan hälso- och sjukvårdspersonal närvarande,
t.ex. två läkare eller en läkare och en sjuksköterska i rummet, så att din
undersökning eller ditt eget beteende inte ifrågasätts i efterhand.
 Notera tid, datum och plats för undersökningen, samt vilka som är med och
vem som utför undersökningen.
Status:
 Klä av (gärna stegvis) och undersök hela barnet.
 Gör en fullständig och noggrann kroppsundersökning. Dokumentera
noggrant dina fynd och dokumentera även normala fynd.
 Dokumentera barnets vikt, längd och på det lilla barnet även huvudomfång.
 Bedöm funktion i armar och ben och känn igenom skelettet, även
bröstkorgen.
 Bedöm barnets motoriska utveckling.
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 Titta efter mjukdelsskador. Mät hudförändringar. Beskriv
mjukdelsskadornas lokalisation i förhållande till anatomiska riktmärken,
dess storlek, djup, färg och mönster etc. Rita gärna in skadorna på en
kroppskarta.
 Samtliga hudskador ska fotograferas. Spara fotot digitalt med tydlig
identitet, samt vem som tagit fotot. Vid fotodokumentation ska den
kroppsbild som avbildas kunna identifieras och en måttband ska finnas som
referens. Fotona kan vara i helfigur inklusive ansikte. Notera gärna
kroppsdel, höger/vänster på en lapp som fotograferas med skadan.
Fotografering ska ske i enlighet med riktlinjerna kring Hantering av
sekretessbilder.
 Röntgenundersökningar:
o Vid remiss till röntgen ska misstankar om misshandel tydligt framgå.
o Akuta undersökningar: Riktad undersökning vid misstanke om fraktur
samt datortomografi av hjärna och buk. Datortomografi av hjärna
framförallt hos barn mindre än 2 år, för att utesluta intrakraniella
blödningar eller skador i hjärnparenkymet. Vid förekomst av utbredda
subdurala blödningar bör utredningen kompletteras med magnetröntgen
av nacke/rygg då man vid AHT även kan finna ligamentsskador här.
o Datortomografi av buk med kontrast vid misstanke om buktrauma.
o Ytterligare röntgenundersökningar som kan vara aktuella det närmaste
dygnet: röntgen av helskelett hos de yngsta barnen för att leta efter dolda
frakturer, exempelvis frakturer på revben. Denna undersökning ska
upprepas efter 7-10 dagar för att påvisa frakturer som var helt färska och
därför inte sågs i första undersökningen. Finns indikation för en
undersökning så finns alltid indikationer för två undersökningar.
o Om röntgenundersökningen visar tecken på misstanke om misshandel ska
detta tydligt dokumenteras i röntgensvaret.
 Ögonundersökning: Barn under två år som varit medvetslösa av oklar
anledning, haft apnéer eller då man har stark misstanke om misshandel ska
inom första dygnet remitteras till ögonläkare för ögonbottenundersökning.
Utbredda retinala blödningar belägna i ögonbottens olika skikt är ett
mycket specifikt fynd för AHT. Även då små barn kommer in med oklara
frakturer bör man överväga ögonundersökning.
 Överväg kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin för bedömning av
barnets psykiska status och behov av krisstöd.
 Överväg kontakt med barnläkare med särskild erfarenhet eller läkare med
rättsmedicinsk kompetens: vid bukskador och skallskador tag kontakt med
kirurgläkare, vid frakturer tag kontakt med ortopedläkare.
 Följ riktlinjerna i Polisanmälan/rättsintyg samt använda Mall för
formulering av rättsintyg.
 Om det är en omskuren flicka, följ riktlinjerna för Gynekologisk
undersökning av könsstympade omskurna kvinnor.
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Tänk på:
 Ställ inte ingående frågor till barnet utan överlåt detta till socialnämnden
och polis.
 Vid misstanke om sexuellt övergrepp bör den primära undersökningen och

bedömningen ske på Barn- och ungdomskliniken. I denna ingår bedömning
av om barnet behöver omedelbar barnpsykiatrisk kontakt.

6.5

Handläggning av barn påverkade av alkohol
och/eller droger

 När ett barn under 18 år söker vård inom Region Kronoberg och det
samtidigt är påverkat av alkohol och/eller droger ska kontakt tas med
föräldrar/vårdnadshavare och anmälan ska göras till socialnämnden. Detta
eftersom barnets alkohol- eller droganvändande kan ha en skadlig
hälsoeffekt. Om ungdomens missbruk är allvarligt har socialtjänsten
möjlighet att gå in med ett LVU för ungdomar under 21 år.
 Barn som kommer in akut på grund av alkohol- och/eller drogrelaterade
orsaker bör främst undersökas på barnakuten. Läkaren gör en anmälan till
socialnämnden om oro för att ett barn far eller riskerar fara illa.
 I anmälan beskrivs händelsen respektive utfallet av blodprov och urinprov.
Om barnet vägrar att lämna urinprov eller om urinprovet är spätt bör detta
noteras i anmälan.
 Informera barnet och föräldrarna om att en anmälan är gjord till
socialnämnden.

 Se PM intoxikationer hos barn för mer information om vilka tester och
behandlingar som kan vara aktuella.

6.6

Handläggning av sexuella övergrepp av barn

Observera att läkaren alltid ska utföra undersökningen med en vårdutbildad
personal som vittne samt till hjälp för att utföra alla moment enligt mall och för
att kontrollera att dessa utförs. Använd mall från Nationellt Kunskapscentrum
för kvinnor (NCK) i Uppsala. Mallarna kan skrivas ut och användas som en
journalhandling.
Denna undersökning bör helst ske inom 72 timmar från övergreppet.
Undersökningen ska ske strikt efter mall för att vara juridiskt hållbar. Kroppen
läker snabbt och det blir svårare att göra spårsäkring ju längre tid som förflutit.
Det är därmed önskvärt att göra undersökningen så snart efter övergreppet som
möjligt.
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Undersökande läkare ska efter ett sexuellt övergrepp överväga remiss till barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen för kris och stöd.
Tag sedvanlig anamnes kring skadan/symtomet och varför man söker nu. Ställ
inga ledande frågor och förhör inte barnet. En anmälan om att barn far illa ska
ALLTID göras till socialnämnden.
Endast ett fåtal barn som varit med om penetrerande sexuella övergrepp har
skador som kan upptäckas i samband med en läkarundersökning av könsorgan
och ändtarmsöppningen. Det beror på att skador på barn läker snabbt, att det
ofta går lång tid mellan ett övergrepp och undersökningen och att övergreppen
oftast inte leder till synliga skador.
Den misstänkte förövaren ska också kunna spårsäkras så snabbt som möjligt.
Medicinsk undersökning:
 En medicinsk undersökning i samband med sexuella övergrepp på barn bör
ske av barnläkare på barn- och ungdomskliniken i Växjö. Flickor i pubertet
undersöks av gynekolog. Pojkar i puberteten undersöks av läkare med
urologisk/nedre gastrokompetens.
 Barnet får ej sövas inför en rättsmedicinsk undersökning, enbart när
medicinsk indikation finns.
 Var helst två läkare (två barnläkare eller en barnläkare och en gynekolog,
eller en barnläkare tillsammans med en barnsjuksköterska).
 Gör först en fullständig kroppsundersökning och dokumentera noggrant,
gärna på kroppsmall.
 För flickor:
o Inspektera yttre blygdläppar och notera rodnad, flytningar och
ärrbildning.
o Inspektera inre blygdläppar, förgård, klitoris och främre och bakre
komissuren, uretramynning och hymen. Notera rodnad, flytningar,
diskontinuitet i hymenkant och ruptur.
o Inspektera anus och perianalhud efter fissurer, pigmentering,
atrofisk hud. Bedöm sfinktertonus.
o Vid undersökning mindre än 72 timmar efter misstänkt sexuellt
övergrepp ska man spårsäkra.
 För pojkar:
o Inspektera penis och pungen. Notera rodnad, flytningar och skador
på förhud.
o Inspektera anus och perianalhud efter fissurer, pigmentering,
atrofisk hud. Bedöm sfinktertonus.
o Vid undersökning mindre än 72 timmar efter misstänkt sexuellt
övergrepp ska man spårsäkra.
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Tänk på:
 Vänta med gynekologiska undersökningen tills förtroende skapats.
 Ge barnet möjlighet att efter undersökningen duscha och erhålla rena
underkläder.
 Erbjud patienten att stanna kvar på barn- och ungdomskliniken.
 Kläder tillvaratagna som bevismaterial skall förpackas med ett plagg i varje
papperspåse. På dessa noteras patientens ID, men ej personnummer samt
förpackarens signatur.

6.7

Ytterligare undersökningar av barn

Medicinskt motiverade undersökningar får göras akut, men undersökningar
som behövs för vidare utredning av den misstänkta misshandeln får endast
göras efter att anmälan till socialnämnden har gjorts, och då endast på direkt
uppdrag av socialtjänsten eller polis och efter medgivande av vårdnadshavare
eller barnets särskilda företrädare.

6.8

Rutiner för barn som uteblir från tandvården

Tandvården utgår från Tandläkarförbundets rutiner när det gäller barn som far
illa. Barn med stora behandlingsbehov är ofta barn som uteblivit upprepade
gånger från tandvården. Det är av stor vikt att försöka ha en god kontakt med
vårdnadshavaren. Förutom den skriftliga kallelsen ska vårdnadshavaren sökas
per telefon. Alla uteblivanden och försök till telefonkontakt ska dokumenteras i
journalen. Observera att ungdom som fyllt 18 år är myndig.
Tandvårdens rutiner är:
1. Skicka kallelse enligt klinikens rutiner.
2. Om barnet inte dyker upp, ta personlig kontakt med vårdnadshavaren. Kom
överens om en ny tid och skicka även den nya tiden per post (kallelse 2).
3. Om du inte får personlig kontakt trots upprepade försök, skicka brev och be
vårdnadshavaren att ringa innan uppgivet datum, t.ex. inom en månad
(kallelse 3).
4. Om barnet inte kommer på den tiden heller, ta ny personlig kontakt med
vårdnadshavaren. Fråga varför barnet inte har kommit på sitt
tandläkarbesök. Informera om att barnet har rätt till tandvård och att det är
en viktig del i barnets fysiska utveckling. Kom överens om en ny tid och
skicka även den nya tiden per post (kallelse 4).
5. Om barnet inte kommer efter den fjärde kallelsen, överväg att skicka brev
till vårdnadshavaren där du informerar om barnet har rätt till tandvård
enligt lag och om din anmälningsplikt (kallelse 5).
6. Anmäl din oro för barnet till socialnämnden.
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6.9

Dött barn

När det gäller barn som dött gör polisen en första bedömning på plats i sin
polisutredning. Alla barn som dör utanför hälso- och sjukvården ska
transporteras till närmaste akutmottagning.
Åtgärder vid döda barn och om döden är oväntad:









Fastställ dödsfallet.
Temperaturen ska mätas rektalt på barnet för att man ska kunna fastställa
tidpunkt för dödsfallet.
Ta hand om vårdnadshavarna och informera dem om dödsfallet och vad
som kommer att hända.
Gör en yttre besiktning av kroppen för att kunna påvisa eventuell skada.
Inhämta information om omständigheterna kring dödsfallet genom samtal
med vårdnadshavare eller annan person som varit med samt
ambulanspersonal.
Identifiera och namnmärk kroppen.
I alla fall av oväntat dödsfall hos ett barn ska polis kontaktas. Det är
polisen som avgör om rättsmedicinsk obduktion ska utföras.

Om man misstänker barnmisshandel vid dödsfall är det viktigt att
vårdnadshavarna inte lämnas ensamma och ges möjlighet att ”prata sig
samman”, innan de eventuellt hörs av polisen. Detta är naturligtvis svårare att
göra om vårdnadshavarna talar annat språk än vårdpersonalen.

6.10 Fortsatt stöd för barn som far illa/farit illa
Övernattning
Det är socialnämnden i barnets hemkommun som är huvudansvarig för att
barnet har ett tryggt ställe att bo på, även i ett akut skede. Region Kronoberg
kan i samråd med socialnämnden i barnets hemkommun även erbjuda barnet
och eventuellt medföljande närstående övernattning, i enlighet med principen
om barnets bästa. Detta ska ske på barn- och ungdomskliniken i direkt
anslutning till vårdkontakten, om andra alternativ saknas och även om
skadorna inte kräver det.
 Anmäl till socialnämnden om det finns en hotbild.
 Överväg att kontakta polisen om det finns en hotbild som påverkar barnets,
medföljandes eller personalens trygghet inom hälso- och sjukvården samt
tandvården.
 Informera barnet och eventuell medföljande om
kvinnojouren/ungdomsjouren
 Överväg att erbjuda barnet och dess närstående övernattning inom barnoch ungdomskliniken om det i samråd med socialnämnden i barnets
hemkommun framkommer att alternativ till tryggt boende saknas för natten
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 Notera var barnet ska bo närmsta dygnet och skriv ner detta i journalen.
Stöd att hantera det inträffade
Region Kronoberg har ett ansvar för att inom hälso- och sjukvården samt
tandvården behandla de fysiska skador som uppstått i samband med våld och
övergrepp mot barn. Dessutom ska hälso- och sjukvården bistå de barn som har
behov av behandlingsinsatser för att hantera de psykologiska effekterna av att
ha varit utsatt för traumatiska händelser. Barnet kan bland annat erbjudas
följande insatser:
Inom Region Kronoberg:


Erbjud kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, som bedömer
behovet av vidare behandling för att bearbeta det våld eller övergrepp som
barnet utsatts för. Förutsättningen är att en orosanmälan är gjord till
socialnämnden.

I samverkan med andra aktörer:


Glimten är en gruppverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar
mellan 4 och 18 år som lever med en mamma eller pappa som missbrukar
eller har missbrukat alkohol eller andra droger. Glimten tar emot barn från
alla kommuner i Kronobergs län.



Familjefrid Kronoberg erbjuder rådgivning, behandling, stöd och hjälp till
barn som upplevt våld i en nära relation samt kvinnor och män som upplevt
eller utövat våld i en nära relation. Det handlar om professionella
samtal/behandlingar och krisbearbetning antingen individuellt eller i grupp
för såväl barn som vuxna. Det är kostnadsfritt och de som arbetar där har
tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet när det gäller misstanke om
barn som far illa. Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som drivs av
Region Kronoberg och länets samtliga kommuner.
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7

Anmälan av misstanke om barn som far illa

Om du i ditt yrke kommer i kontakt med barn under 18 år som du misstänker
har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, vanvård eller försumlig
behandling, ”hedersrelaterat” våld eller annat utnyttjande, eller kvinnlig
omskärelse/könsstympning ska du genast anmäla detta till socialnämnden i
barnets hemkommun. Det samma gäller om någon i barnets familj misstänks
vara utsatt för våld i nära relationer.
Det behövs inga bevis för misstanken. Det räcker med dina egna iakttagelser
och din egen bedömning om misstanke att ett barn upp till 18 års ålder inte får
sina grundläggande behov tillgodosedda i hemmet, eller barn som utsätts för
någon form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller
försumlig behandling, ”hedersrelaterat” våld eller annat utnyttjande samt
omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit med om våld i
hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som
dött oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget
beteende, exempelvis på grund av missbruk och annat självdestruktivt
beteende.
Skyldigheten att genast anmäla till socialnämnden vid misstanke om att barn
far illa innebär att man inte ska dröja med att göra en anmälan. När barn lever i
utsatt situation är det viktigt att stöd och skydd ges snarast möjligt. En anmälan
om misstanke att barn far illa sker till socialnämnden.
Även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att
ett barn kan behöva stöd eller hjälp från socialtjänstens sida. Det är
socialnämnden, och inte hälso- och sjukvården, som ska utreda ärendet och ta
ställning till vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas.
 Den obligatoriska anmälningsplikten gäller redan vid misstanke om att
barnet far illa och oavsett om man arbetar i Region Kronoberg, inom
privat verksamhet eller inom vård och omsorg i övrigt.
 Det räcker med en oro eller misstanke om att barn far illa. Hälso- och
sjukvården gör endast den medicinska bedömningen, övrigt ska
socialnämnden utreda.
Även om vi känner till att en annan myndighet har anmält eller avser att
anmäla ett misstänkt missförhållande påverkar detta inte vår skyldighet att
anmäla. Inte heller påverkar vetskap om att socialnämnden redan inlett en
utredning eller att annan kontakt mellan socialtjänsten och barnet förekommit.
Skyldigheten kvarstår att anmäla. Se Socialtjänstlagen, 14 kap. 1§ för mer
information.
Barnets situation kan förändras till det sämre på relativt kort tid och
socialnämnden kan behöva göra nya utredningar eller ingripanden.
 Den som har gjort en anmälan är skyldig att informera socialnämnden vid
förändrade förhållanden.
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I ärenden som gäller oro för att ett barn är utsatt för misshandel eller sexuella
övergrepp i sin hemsituation ska detta tydligt framgå i anmälan. Du ska då inte
kontakta familjen om din oro. I andra fall har du en möjlighet att berätta för
familjen att du kontaktar socialnämnden.

7.1

Så här gör du en anmälan

Det är din oro för barnet du anmäler och detta ska framgå i din anmälan. Om
du misstänker att ett barn far illa måste du göra en anmälan till socialnämnden
i den kommun där barnet bor. Anmälan ska vara skriftlig via brev, e-post eller
fax, på Hälso- och sjukvårdens anmälningsblankett i Cambio Cosmic. Om
situationen är akut kan anmälan göras per telefon och senare bekräftas
skriftligt.
 Öppna barnets journal genom att uppge barnets personnummer, adress
kommer automatiskt när personnumret anges. Om förälder ej vill uppge
barnets/barnens namn eller personnummer kan man öppna förälderns
journal och göra anmälan genom förälderns personnummer. Socialtjänsten
följer upp barnen via förälders adress.
 Tryck på ”Ny blankett”. Du hamnar då i blankettbiblioteket. Under mappen
”Övrigt” finner du blanketten ”Anmälan barn som far illa”. Öppna denna
och klicka på att du vill fylla i information. Blanketten är nu redo att
användas.
 I rutan uppe i högra hörnet finns aktuella uppgifter om barnet, alternativt
om barnets vårdnadshavare.
 Kryssa i den ruta som bäst passar in på hur din misstanke om att barnet far
illa har uppkommit. Välj mellan följande alternativ: ”Undersökning av
barnet”, ”Samtal med barnet”, ”Samtal med anhörig” (ange vem), ”Samtal
med annan” (ange vem).
 Skriv en anamnes med de iakttagelser och den oro som föranleder anmälan
i rutan under rubriken ”Jag har en misstanke om att detta barn far illa
genom att:”. Beskriv barnets, vårdnadshavares eller annans berättelse samt
objektiva fynd eller beteenden efter undersökning och/eller samtal med
barnet. Hur kan de negativa konsekvenserna påverka barnet på kort och
lång sikt? (Blankettens beskrivningsfält utvidgas efter behov).
 Kryssa i rutan om vårdnadshavare är informerad om anmälan. Känner
vårdnadshavare till att anmälan görs? Ange namn på den eller de
vårdnadshavare som informerats om att anmälan görs. Om någon av
föräldrarna eller nära anhörig är misstänkt för övergrepp eller misshandel
kan det vara olämpligt att underrätta föräldrar om att en anmälan till
socialtjänsten eller polisen har gjorts. Risken med att informera föräldrarna
är att de kan påverka barnet eller varandra och ge en samstämmig version
av vad som hänt. Socialtjänsten eller polisen kan ge vägledning och stöd
om vi ska informera föräldrarna eller inte. (Blankettens beskrivningsfält
utvidgas efter behov).
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 Kryssa i om du önskar eller inte önskar återkoppling om hur
socialnämnden går vidare i detta ärende. Om du kryssar i att du önskar
återkoppling har socialnämnden en lagstadgad skyldighet att inom två
veckor återkoppla till dig om utredning inletts, om utredning redan pågår
eller om man inte kommer att inleda en utredning.
 Datum och tjänsteställe ska vara automatiskt ifyllt utifrån den person som
har öppnat anmälan i Cambio Cosmic. Justera om tjänsteställe inte
stämmer.
 Längst ner finns uppgifter om anmälare. Uppgifterna kommer automatiskt
ifrån personuppgifterna från den som öppnat anmälan i Cambio Cosmic.
Justera om någon annan ska stå som anmälare. Se mer om vem som ska stå
för anmälan i stycket 8.3 nedan.
 Skriftlig anmälan sparas i blankettarkivet i Cambio Cosmic i barnets
journal, samt om anmälan är gjord för barn som närstående i berörd
vårdnadshavarens/närståendes journal.

7.2

Möjlighet att ställa frågor

Om man är osäker på om man ska göra en anmälan kan den aktuella
situationen diskuteras med socialtjänsten utan att barnets identitet avslöjas. En
konsultation eller ett samråd får inte innebära att en anmälan fördröjs och kan
aldrig ersätta en anmälan om det finns skäl att göra en sådan.
 Den som har gjort iakttagelserna angående ett barn kan också känna ett
behov av att samråda internt på arbetsplatsen med en erfaren kollega,
verksamhetschef, kurator eller liknande, innan man tar ställning till om en
anmälan ska göras eller inte.
 Om du känner dig osäker på om du bör göra en anmälan kan du kontakta
socialtjänsten och anonymt diskutera situationen runt barnet, utan att röja
barnets identitet. För att rådgivningen ska vara anonym är det viktigt att
inte ge information om barnets identitet under samtalet.
Trepartssamtal:
 Det finns möjlighet att bjuda in till ett trepartssamtal med vårdnadshavarna,
berörd personal inom hälso- och sjukvården/tandvården samt
socialtjänsten.
Samråd:
 Vi kan kalla till samråd med åklagare, polis, representant från barn- och
ungdomspsykiatriska mottagningen, barnkliniken och socialsekreterare så
snart som möjligt innan man tar ställning till att underrätta
vårdnadshavarna. Ärendet kan dras anonymt.
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7.3

Ingen anonym anmälan till socialnämnden

Som personal inom Region Kronoberg kan du inte göra en anonym anmälan.
De uppgifter som lämnas till socialnämnden i samband med anmälan kommer
till vårdnadshavarnas kännedom, även om det i vissa fall sker med en viss
fördröjning.
Den som får en misstanke om att ett barn far illa är personligt ansvarig för att
en anmälan görs. Även om chefen på arbetsplatsen också känner till
förhållandena kvarstår anmälnings-skyldigheten för personen som först fattat
misstanke om att ett barn far illa. En anmälan kan göras gemensamt med, eller
enskilt av, verksamhetschefen, så länge detta inte medför att man avvaktar med
anmälan.
Det är chefen på respektive arbetsplats som ska se till att det finns rutiner för
det stöd den som är anmälningsskyldig kan behöva i samband med att en
anmälan övervägs eller har gjorts. Det är du som misstänker att ett barn far
eller riskerar fara illa som är personligt ansvarig för att en anmälan görs,
närmaste chef kan stå som medanmälare eller stå enskilt för anmälan.
Om det finns en hotbild mot personalen ska kontakt tas med polisen, se avsnitt
8.9 nedan om Polisanmälan.

7.4

Ingen utredningsskyldighet

Den som anmäler misstanke om barn som far illa har ingen
utredningsskyldighet utan detta är socialnämndens uppgift. Hälso- och
sjukvårdens uppgift är att göra en medicinsk bedömning. Det är viktigt att noga
dokumentera såväl de förhållanden som föranleder anmälan som de åtgärder
som vidtas med anledning av denna.

7.5

Om barnet flyttar

Det händer att familjer som har problem och som värjer sig mot inblandning av
myndigheter flyttar när en myndighet börjar reagera. Det finns även en risk att
kontakten mellan anmälaren och familjen bryts och familjen byter vårdgivare
vid en anmälan.
Det kan bli aktuellt för både personal inom socialtjänsten, hälso- och
sjukvården samt tandvården att göra en anmälan till den nya kommunen dit
familjen flyttar. I de fall familjen flyttar utomlands får de uppgifter som annars
skulle ha lämnats till svensk myndighet i vissa fall lämnas till utländsk
myndighet (se 8 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen). UD kan hjälpa till
att hitta rätt myndighet i det aktuella landet.

7.6 Information/vilande anmälan kring oro för det
ofödda barnet
Anmälningsplikten gäller inte det ofödda barnet, men det finns en möjlighet för
hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten att utbyta information,
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (25 kap. 11 § Offentlighets- och
sekretesslagen 2009:400). Sekretessen hindrar inte att uppgift om gravid
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kvinna eller närstående till henne lämnas från en socialtjänstmyndighet eller
hälso- och sjukvårdsmyndighet till annan sådan myndighet om det behövs för
en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Om du under kvinnans graviditet känner oro kring det ofödda barnet, ska
uppgift om nödvändig insats till skydd för det väntade barnet lämnas till
socialnämnden, även om vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna motsätter sig
stöd och hjälp från socialtjänsten. Uppgiften till socialtjänsten ska noteras i
blanketten för anmälan om misstanke att barn far illa i Cosmic. Anmälan
sparas i kvinnans journal och ligger till grund för en ny anmälan omedelbart
när barnet är fött, eftersom det är först när barnet är fött som socialnämnden
kan besluta om åtgärder.
Om det finns ett syskon till det väntade barnet kan vi göra en anmälan för
syskonet och socialnämnden inkluderar då det ofödda barnet när detta har fötts.
I sådana fall anmäler vi oro för att barn far illa enligt ovanstående
instruktioner.
 Den som känner oro för det ofödda barnet ska informera socialnämnden
om oron. Uppgift om orosanmälan sparas i kvinnans journal.
 Kontakt tas med mödrahälsovården om att en ny anmälan måste göras när
barnet är fött. Om uppgifter om anmälan kommer från vuxenpsykiatrin
eller barn- och ungdomspsykiatrin ska anmälan skickas via internpost till
mödrahälsovården som gör en journalanteckning och skannar in uppgifter
om anmälan i kvinnans journal.
 När barnet är fött ska förlossningen göra en ny anmälan till socialnämnden.

 Anmälan till socialnämnden när barnet är fött ska sparas både i kvinnans
och i barnets journal.

7.7 Information till vårdnadshavarna om att en anmälan
görs
Det finns ingen skyldighet att informera familjen innan en anmälan görs. En
utgångspunkt ska vara att försöka få vårdnadshavarna att förstå att det finns en
oro för barnet och att avsikten är att hjälpa och stödja hela familjen.
Situationen kan dock vara mycket känslig och skyddsaspekten för barnet måste
alltid beaktas.
Rådgör med socialtjänsten om det är lämpligt att du kontaktar familjen i
ärenden som gäller oro för att ett barn är utsatt för misshandel eller sexuella
övergrepp. När en anmälan görs i övrigt är det som regel lämpligt att den som
gör en anmälan själva informerar vårdnadshavarna om varför en anmälan görs.

 I de fall det rör sig om misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel
ska man rådgöra med socialnämnden om lämpligt agerande vid
underrättandet av vårdnadshavarna.
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När barn misstänks fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende, ska en anmälan göras
till socialnämnden, och vårdnadshavarna kontaktas.

7.8

Uppgiftsskyldighet

Hälso- och sjukvårdens personal har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder
att vi ska lämna de uppgifter som kan ha betydelse för socialnämndens
utredning, dock inte hela patientjournalen. Uppgiftsskyldigheten gäller även
om någon annan gjort anmälan eller socialnämnden inlett utredning på eget
initiativ. Både anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan
myndigheterna: ”Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till annan
myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag och förordning”.
(Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 10 kap 28§, 1 stycket)

7.9

Polisanmälan

Sjukvården/tandvården har inte någon skyldighet att göra polisanmälan vid
misstanke om brott, utan har anmälningsskyldighet till socialnämnden, som i
sin tur tar ställning till om anmälan till polisen ska göras. Hälso- och
sjukvården samt tandvården har dock en möjlighet att polisanmäla misstänkta
brott mot barn utan att sekretessen hindrar dem.
I vissa situationer är det befogat att sjukvården/tandvården gör polisanmälan
samtidigt som vi anmäler till socialnämnden. Då kan polis och åklagare snabbt
besluta om förhör, säkrande av bevis, bedöma risken för att den misstänkte ska
påverka eller trakassera barnet m.m. Vi ska även kontakta polisen om det finns
en hotbild som påverkar barnets, medföljandes eller personalens trygghet inom
hälso- och sjukvården samt tandvården. Polis eller åklagare behöver också
kontaktas för att Rättsmedicinalverket ska kunna konsulteras kring spårsäkring.
Om det gäller rådfrågning kring eventuell skada kan man konsultera
rättsmedicinalläkare direkt. I Region Kronoberg ska vi följa riktlinjerna i
Polisanmälan/rättsintyg.
En polisanmälan kan inte ersätta anmälningsplikten till socialnämnden. Region
Kronobergs personal behöver inte kunna bevisa sina misstankar för att göra en
polisanmälan. Det är rättsväsendets uppdrag att bedöma om ett brott mot ett
barn misstänks eller har begåtts i en förundersökning eller utredning.

7.10 Rättsintyg
För att utreda brott, t.ex. barnmisshandel eller sexuella övergrepp, kan åklagare
och domstol begära rättsintygsundersökning och beställer då sådan via
Rättsmedicinalverket. Enligt ”Lag om rättsintyg i anledning av brott, (SFS
2005:225)” är det endast Rättsmedicinalverket och dess läkare som har rätt att
skriva rättsintyg med mycket få undantag. I Region Kronoberg ska vi använda
Mall för rättsintyg.
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8 Vår roll gentemot förövaren
Region Kronoberg har inget huvudansvar att identifiera eller efterfråga vem
som varit förövare vid våld i nära relationer eller när barn far illa. Det kan
däremot vara viktigt att ställa frågan om vem som utsatt barnet eller den vuxne
för våld eller övergrepp för att inte utsätta patienten för ytterligare fara under
deras besök inom hälso- och sjukvården samt tandvården. I övrigt åligger det
socialnämnden och polisen att utreda vem som varit förövare.
Om barnet eller den vuxne berättat vem som är förövaren ska hälso- och
sjukvården:
 Undersöka och behandla förövaren om denne är skadad och behöver vård
 Se till att förövaren inte träffar offret inom Region Kronobergs
mottagningar
 Se till att offret och gärningsmannen träffar olika behandlande personal,
inklusive läkaren, eftersom polisen kan behöva säkra DNA-spår.

 Behandling av vuxna manliga och kvinnliga förövare sker inom Familjefrid
Kronoberg.
 Förövaren kan behöva undersökas av kontrakterad

rättsintygsskrivande läkare. Det är polisen som begär detta. Läkaren
får dock inte vara densamme som undersökt offret vid samma tillfälle.
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§ 128. Svar på motion – Digitalisering för framtiden 16RK2386

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en motion
föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling av E-hälsa
utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt
skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa och digitalisering
av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara föremål för olika insatser
och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner kopplade
till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns en handlingsplan
för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna
handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras
starta under 2017. Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som
behöver göras de kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i
linje med det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid
2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Yrkande
- Mikael Johansson (M) yrkar bifall till motionen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Mikael Johanssons (M) bifallsyrkande till motionen.
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Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017






Beslutsunderlag
§182 RSAU Svar på motion – Digitalisering för framtiden
§42 HSN Svar på motion – Digitalisering för framtiden
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa
Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden

Paragrafen är justerad
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§ 182. Svar på motion – Digitalisering för framtiden 16RK2386

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en motion
föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling av E-hälsa
utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt
skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa och digitalisering
av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara föremål för olika insatser
och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner kopplade
till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns en handlingsplan
för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna
handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras
starta under 2017. Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som
behöver göras de kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i
linje med det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid
2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017





Beslutsunderlag
§42 HSN Svar på motion – Digitalisering för framtiden
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa
Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2386
Handläggare: Ingeborg Franzén,
Datum: 2017-04-05

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Digitalisering för framtiden

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en
motion föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling
av E-hälsa utifrån ett antal principer som redovisas i motionen. Dessa principer,
menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt skapa
förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare.
E-hälsa och digitalisering av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som
kommer vara föremål för olika insatser och på många sätt förändra nuvarande
arbetssätt och rutiner. I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017
är handlingsplaner kopplade till de prioriterade målen framtagna. Till målet god
tillgänglighet finns en handlingsplan för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd
som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre
områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster.
De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras starta under 2017.
Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som behöver göras de
kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i linje med
det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården,
Framtid 2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur
digitaliseringen i regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Svar på motion
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är en handlingsplan
för E-hälsa som är kopplad till målet om god tillgänglighet framtagen. E-hälsa
omfattar alla IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan
avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster.
Motionärerna har lyft fram några punkter som de menar att en handlingsplan bör
innehålla. Nedan redovisas dessa med kommentarer på vilket sätt Region
Kronoberg arbetar med områdena just nu.
Sida 1 av 3
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Handläggare: Ingeborg Franzén,
Datum: 2017-04-05

– System för dokumentation ska utformas så att rätt information till rätt person i rätt tid alltid
finns, samtidigt ska dubbeldokumentation undvikas
Vårddokumentationen i vårdinformationssystem Cosmic kommer att byggas om
de kommande åren för att just stödja arbetssättet, rätt information till rätt person i
rätt tid. För att undvika dubbeldokumentation kommer det ges möjligheter att
dokumentera i t ex kortkommandon vilket ger ökad standardisering samt
möjlighet till automatisering för att överföra information till nationella
kvalitetsregister. För att ytterligare förbättra detta arbete görs en generell satsning
på bättre rutiner för vårddokumentation.
– Fysiska möten
Fysiska möten ska ske om de tillför värde, inte för att de generar ersättning.
Där ingen fysisk kontakt krävs kan andra sätt användas för kommunikation som
t ex telefon och besök med video. Under 2016 introducerades metoden att
använda videomöten men utan någon koppling till vårdinformationssystemet. På
de enheter där videomöten används fungerar detta mycket bra. Den integrerade
lösningen testas nu under 2017. Via enhetens tidbok kommer det ges möjligheter
att lägga ut tider för webbtidbokning med videomöten. Ett annat exempel är
IKBT som erbjuder KBT-behandling via internet.
– Verksamheten ska organiseras så patienten själv kan välja på vilket sätt den vill ta den
initiala kontakten, telefon, SMS, mail brev eller annan etablerad metod. Den efterföljande
löpande kontakten sköts sedan på överenskommet sätt
Inom Region Kronoberg används 1177 Vårdguiden som ingångsport till alla
enheters utbudsinformation, 200 enheter är anslutna med varierande utbud av
vårdtjänster via nätet. Alla enheter ska erbjuda ett ”basutbud” av tjänster med
gemensamma villkorstexter (innehåller bland annat bokningar av tider,
receptförnyelse, beställa tider, kontakta mig mm). Systemet har en krypterad
funktion vilket möjliggör bibehållen sekretess. Kontakt via telefon är fortfarande
den mest frekventa vägen in till vården. Telefonkösystemet TeleQ används på
flertalet mottagningar. Påminnelsefunktion med sms och e-post erbjuds på allt fler
vårdtjänster.
– Regelstyrda, rutinartade och repetitiva moment bör tas över av datorer eller robotar om det
manuella inte tillför ett värde
Region Kronoberg har inte så stor möjlighet, resurs eller kompetens att utveckla
nya innovativa tekniska lösningar, däremot kan samarbetet med andra
landsting/Regioner och i samverkan med Inera göra den här typen av utveckling
möjlig. Men redan nu kan lösningar med t ex e-frikort, självincheckning och
webbtidbok vara ett viktigt och bra komplement där inte manuella kontakter är
nödvändiga.
– När ny teknik införs ska tid avsättas för införandet. Tekniken ska skapa nytta och
satsningen ska inte vara tillfällig. Samtidigt ska de gamla uppgifterna, processerna och
teknikerna avvecklas.
Det är viktigt att tid är avsatt när ny teknik ska införas och att de satsningar som
görs har en långsiktighet. Det är också viktigt att säkerställa att det finns teknisk
Sida 2 av 3
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support. I den processmodell som Region Kronoberg tillämpar ingår att
genomlysa nytta med insatser som ingår i flödet och avveckla det som inte längre
skapar värde.
Det finns stora utvecklingsmöjligheter av digitala lösningar i hälso- och
sjukvården. Den framtagna handlingsplanen för E-hälsa i 2017 års
verksamhetsplan beskriver olika åtgärder som pågår eller planeras starta under
2017. I handlingsplanerna för det kommande året kommer både pågående och
eventuella nya åtgärder att beskrivas. I Region Kronobergs utvecklingsstrategi för
hälso- och sjukvården, Framtid 2027, kommer digitala lösningar vara ett område
som kommer att bli föremål för många nya aktiviteter. Det är viktigt att till
strategin koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i regionens
hälso- och sjukvård ska genomföras.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Resurser för genomförande av åtgärder i den nuvarande handlingsplanen för
2017 finns i budget hos berörda verksamheter. För nya satsningar alternativt
utökade satsningar av pågående aktiviteter inom E-hälsoområdet krävs en analys
av effekter, kostnader och möjliga rationaliseringar.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

-

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion från Mikael Johansson, Thomas Ragnarsson och Ove
Löfqvist (M) – Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnd,
handlingsplan E-hälsa
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§ 42.

Svar på motion – Digitalisering för framtiden 16RK2386

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en motion
föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling av E-hälsa
utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt
skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa och digitalisering
av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara föremål för olika
insatser och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner kopplade
till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns en handlingsplan
för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna
handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras
starta under 2017. Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som
behöver göras de kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i
linje med det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid
2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Yrkanden
Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut. Christina Bertilfelt (S) instämmer i Magnus Carlbergs (S)
bifallsyrkande.
Ove Löfqvist (M) yrkar bifall till motionen. Thomas Ragnarsson (M) instämmer i Ove
Löfqvist yrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till beslut.
- Ove Löfqvists (M) bifallsyrkande till motionen
Ordförande Tryggve Svensson (V) ställer de två förslagen mot varandra och finner att

Page 522
1 of 630

Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-12

hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
presdieberednings förslag till beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
- Nej-röst för Ove Löfqvists (M) förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag och 6 nejröster för Ove Löfqivsts (M) förslag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla hälsooch sjukvårdsnämndens presidiebrerednings förslag. Charlotte Holmström (SD) var
frånvarande vid ärendets behandling.
Ordinarie ledamöter
Ingrid Johansson (S)
Roland Gustbée (M)
Michael Sjöö (S)
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Marita Bengtsson (MP)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (L)
Charlotte Holmström (SD)
Tryggve Svensson (V), ordförande

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frånvarande

X
X

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa

Page 523
2 of 630

Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-12




Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden
§3 RSAU Tidssättning av motion - Digitalisering för framtiden

Paragrafen är justerad
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Verksamhetsplan
2017 Hälso- och
sjukvårdsnämnd,
handlingsplan
E-hälsa
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ÖVERLIGGANDE MÅL: TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA VARA
GOD
ANSVARIG PERSON: INGEBORG FRANZÉN
MÅL

GOD TILLGÄNGLIGHET
Indikator

Startläge

Kännedom om 1177, telefoni
enligt vårdbarometern

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

91%

92%

95%

Rimliga väntetider, primärvård
enligt vårdbarometern

68%

72%

76%

Rimliga väntetider till besök
och behandling enligt
vårdbarometern

44%

50%

70%

Vårdkonto i e-tjänster på 1177

28,4%

40%

55%

1500

2500

Antal ärende i 1177 vårdguiden
som berör webbtidbokning
638
(genomsnitt per månad)

HANDLINGSPLAN E-HÄLSA
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Planerat slut: 2017-12-30
Status: Pågående
E-hälsa omfattar alla IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre
områden: Regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster. Resurser för
genomförande av åtgärder finns på Hälso- och sjukvårdsavdelning, Utvecklingsenhet,
Verksamhetsområde IT (VOIT), Planeringsavdelning, Kommunikationsavdelningen och vårdenheter i
vården.
ÅTGÄRDER

VIS: Möjliggöra användande av mobil lösning för Cosmic - Nova
Ansvarig person: Åsa Wikingsson
Planerat start: 2017-03-26
Status: Planerad
Beskrivning: Mobila lösningar med Cosmic i platta och på avdelningsöversikter är en efterfrågad
funktion som skapar tillgänglighet av vårdinformation för vårdpersonal. För att möjliggöra en
användning av denna teknik krävs en ny teknisk lösning som säkerställer användarens identitet vid
inloggning. Under 2017 ska funktioner i Nova 2.0 testas tillsammans med den nya inloggningen för att
möjliggöra ett införande under 2018. En mindre pilotanvändning i slutet av året är önskvärd.

Invånartjänst: Verksamhetsstöd till vårdenheter för webbtidbok
Ansvarig person: Allan Karlsson
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Ge stöd och uppmuntran till vårdenheter som ska startar webbtidbokning för att uppnå
1
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målet att antalet ska öka. I samband med verksamhetsbesöken ges också information om pågående
utveckling för andra e-tjänster via 1177 vårdguide som vårdenheterna kan använda i sin egna utveckling
för bättre tillgänglighet.
Kommentar: Information kliniskt kemiskt laboratorium inför planerad webb-tidbokning provtagning.
Infört webbtidbok på tobaksavvänjningen. Användarstöd för flera mottagningar. Genomgång,
uppdatering och kvalitetssäkring av enheters information på 1177 Vårdguidens kontaktkort,
utbudsinformation osv. Många fel hittas, till exempel; inaktuella länkar, sidhänvisningar till felaktiga
sidor, upprepad information, basutbud ej utlagt enligt riktlinjer, ej uppdaterade villkorstexter, inaktuell
information, oklara och felaktiga besöks- öppet- telefontider. Medverkat vid seniormässa för
allmänheten för kunskapsspridning om regionens e-tjänster med fokus på journalen via nätet.
Tillsammans med informationsavd och PRC ledning utformas informationstexter till vårdcentralers
texter på kontaktkorten, detta för att få en entydig och samlad bild av enheternas utbud.

Invånartjänst och Vårdtjänst: Tillgängliggöra mer information till
Journalen och NPÖ
Ansvarig person: Magdalena Hellerstedt
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Inera har ett mål att vi år 2020 ska visa allt som finns i våra vårdinformationssystem inkl
tandvård. Under 2017 är målet att införa 5 stycken nya informationsmängder till Journalen och NPÖ.
Kan vi göra fler är det en bonus. Vi utgår från de som är satta som obligatoriska och de som är tekniskt
möjliga utifrån beställningar gjorda till leverantör.
Kommentar: Journalen och NPÖ visar från januari: Kemisvar och kontakter i vården. I NPÖ kan man
dessutom se konsultationssvar. (Nu 3 nya informationsmängder 2017)

VIS: Skapa ett flöde av foto mellan vårdcentraler och
specialistvård hud
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2017-07-31
Status: Planerad
Beskrivning: Starta processen att ett foto på en hudförändring följer med remissen, via
bildhanteringssystemet, till specialistvården hud.

VIS: Översyn av kallelser och även införa som e-brev
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Planerad
Beskrivning: Se över regelverk för kallelsen. Samordna kallelser, medicinska bilagor och skapa en
hållbar beslutsgrupp för att säkerställa efterlevnad och fortsatt enhetlig och bra information som skickas
till våra invånare. I samband med översynen som görs enhet för enhet införs e-brevfunktion för
kallelser.
Kommentar: Dialoger pågår mellan Regionledning och Hälso- och sjukvårdsledning om hur denna
översyn ska genomföras.

VIS: Påbörja arbete med beslutsstödet i Cosmic gällande
strokeprevention
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2017-04-02
Status: Planerad
Beskrivning: Planera för en start att använda beslutsstödet i Cosmic för strokeprevention. Detta görs i
nära samarbete med strokeprocessen i Region Kronoberg. Målet är att komma igång med en pilot
under 2017.
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat och ansvarig för denna behandlingsplan behöver hanteras.
2
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Invånartjänst: Utöka användning av stöd- och
behandlingsplattform
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Planerad
Beskrivning: Ta fram en förvaltningsplan där roller och uppdrag förtydligas för stöd- och
behandlingsplattformen som gäller för 2018. Om vi hinner starta upp ett arbete för att testa
förvaltningsorganisationen under 2017 är det en bonus.
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat och vem som ska vara ansvarig för denna plan behöver hanteras.

Invånartjänst och vårdtjänst: Videosamtal som ersätter
mottagningsbesök
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Informera och uppmuntra användning av videosamtal som ersättning för vissa
mottagningsbesök på alla vårdenheter för en ökad tillgänglighet. Vi har under 2017 ingen indikator att
följa. Målet blir att komma igång med detta arbetssätt. För att prognosen ska vara grön krävs en
kontinuerligt ökning av antalet videomöten efter att metoden har lanserats.
Kommentar: Ingen ökning av VIdeo-mötes kontakter har påvisats i utdata. Informationsmöte med
PRC:s ledningsgrupp har genomförts med positiva signaler. Finns möjlighet att få mer stöd av
utvecklingsenheten om behov finns. Information planeras för Psykiatrins ledningsgrupp i nästa vecka.

VIS: Stabilisera Cosmic läkemedelsmodul
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Förbättringar införs framförallt i Cosmics läkemedelsmodul som ska ge en god
arbetsmiljö och därmed en god tillgänglighet. Målet är uppnått när mer än 70% av våra användare som
använder läkemedelsmodulen anser att Cosmic läkemedel är ett bra stöd i vardagen.
Kommentar: Uppgradering med nya funktioner i läkemedelsmodulen genomförd 2017-03-18.
Utvärdering hur verksamheten uppfattar ändringar får följas.

3
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Motion till Regionfullmäktige

Digitalisering för framtiden
Samhället befinner sig i förvandling och den digitalisering som nu genomförs inom alla
områden är bara början. När det gäller digitalisering av samhället, undantaget offentlig
verksamhet, ligger Sverige i den absoluta täten inom de flesta områden.
E-hälsa håller på att förändra svensk hälso-och sjukvård. Med hjälp av digitaliseringens alla
möjligheter kan kvaliteten på vården öka samtidigt som den blir mer jämlik och resurserna
används mer effektivt.
Grunden till digitalisering inom hälso-och sjukvården är att erbjuda en bättre, säkrare och
tryggare vård till patienterna. Men också vårdens medarbetare ska ha tillgång till verktyg som
underlättar deras arbete.
Tekniken ska användas utifrån att det gagnar alla parter på bästa sätt, vilket innebär att många
fysiska möten kan ersättas med virtuella möten, som i många fall minskar tiden för både
vårdgivare och patienter.
Alla patienter ska ha rätt till vård i tid. Långa väntetider i vården är oacceptabla. Byråkrati och
administration, kommun- eller landstingsgränser ska inte tillåtas sätta hinder för den enskilde
att kunna få vård av hög kvalitet i rätt tid. I dessa delar kan mer av digitalisering hjälpa och
stödja den inriktning vi vill se av mindre administration och betydligt kortare väntetider i
vården.
Vi vill att digitaliseringen av vården ska göras enligt ett antal principer som kommer att
underlätta införandet och samtidigt skapa förutsättningar för vården att bli bättre och
effektivare.







System för dokumentation ska utformas så att rätt information till rätt person i rätt tid
alltid finns, samtidigt ska dubbeldokumentation undvikas.
Fysiska möten ska ske om de tillför värde, inte för att de generar ersättning.
Verksamheten ska organiseras så patienten själv kan välja på vilket sätt den vill ta den
initiala kontakten, telefon, SMS, mail brev eller annan etablerad metod. Den
efterföljande löpande kontakten sköts sedan på överenskommet sätt.
Regelstyrda, rutinartade och repetitiva moment bör tas över av datorer eller robotar om
det manuella inte tillför ett värde.
När ny teknik införs ska tid avsättas för införandet. Tekniken ska skapa nytta och
satsningen ska inte vara tillfällig. Samtidigt ska de gamla uppgifterna, processerna och
teknikerna avvecklas.
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Utifrån ovanstående yrkar vi:
-

Att region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utvecklingen av E-hälsa utifrån motionens
principer

Mikael Johansson, Thomas Ragnarsson och Ove Löfqvist (m)
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Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av
utrustning 16RK2403
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 132. Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
16RK2403

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning enligt beslut den 21 mars 2017
ligger fast,
att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och
välgörenhetsorganisationer att köpa dem samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den framtagna
riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.
Yrkande
- Yngve Filipsson (L) lämnar följande yrkande:
"att riktlinje för bortskänande av medicinsk utrustning enligt beslut den 21 mars 2017
ligger fast,
att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och
välgörenhetsorganisationer att köpa dem samt
att motionen därmed anses besvarad."
- Michael Öberg (MP), Sven Sunesson, Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och
ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till Yngve Filipssons (L) yrkande.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet klockan 13.10-13.15.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
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- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
- Yngve Filipssons (L) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Yngve
Filipssons (L) yrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att "Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål inom Region
Kronoberg" inte ska omfatta avyttring av ambulanser, vilka är föremål för försäljning
samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
§186 RSAU Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
Motionssvar Policy för bortskänkande av utrustning rev efter återremiss
§50 RF Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§79 RS Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2403K403
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-08

Regionfullmäktige

Svar på motion – Ta fram en policy för återanvändning av
utrustning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning enligt beslut den 21 mars
2017 ligger fast,
att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och
välgörenhetsorganisationer att köpa dem samt
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en
policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre
använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till
användning i hjälpbehövande länder.
Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den
framtagna riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslöt § 58/17 att fastställa riktlinje för bortskänkande av
medicinskteknisk utrustning och andra föremål inom Region Kronoberg.
Riktlinjen avser utrustning och andra föremål som Region Kronoberg kan skänka
bort och är av ringa värde. Därmed omfattas inte ambulanser, eftersom dessa inte
är av ringa värde.
Redan det faktum att ambulanser renderar ett värde för Region Kronoberg gör att
det är olämpligt att inarbeta dessa i riktlinjen som endast omfattar föremål av
mycket lågt värde eller inget värde alls. Vill fullmäktige gå vidare med tanken att skänka
bort ambulanser är det därför lämpligare att göra detta i ett särskilt beslut för
sådant som har ett värde.
Avyttring av ambulanser inom Region Kronoberg
När en av Region Kronobergs ambulanser ska avyttras så verkställs detta av
Upphandlingsenheten som säljer dessa via Kvarndammen-auktioner till
högstbjudande. Varje ambulans som säljs ger Region Kronoberg en inkomst på
Sida 1 av 2
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2403K403
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-08

mellan 60 000 kr – 90 000 kr. Vem som helst kan köpa dessa ambulanser, även
bistånds-eller andra hjälporganisationer. Försäljningen har inget att göra med
riktlinjen för bortskänkande av utrustning som regionstyrelsen fastställt.
Kommunallagens krav på likabehandling och anknytning till
invånarna
Kommunallagen ställer krav på likabehandling och anknytning till Region
Kronobergs geografiska område eller medlemmar (invånare). Det bör i det
sammanhanget påpekas att ett eventuellt bortskänkande av föremål med stort
värde, såsom ambulanser, kan komma att ställa till problem eftersom det kan
klandras som icke lagligt.
För det fall regionfullmäktige väljer att skänka bort ambulanser bör
regionfullmäktige därför beakta att det är skattemedel som går till bistånd i andra
länder och därmed inte på något sätt kommer Region Kronobergs medlemmar
(invånare) tillgodo. Vidare uppstår det svårigheter i hur bortskänkande ska gå till
för att inte organisationer ska kunna hävda att vi förbigår
likabehandlingsprincipen. Kommunallagen säger också att Region Kronoberg inte
får hantera sådant som är en angelägenhet som ska hanteras av staten, vilket man
kan hävda att biståndsverksamhet är.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
I motionen används bortskänkande av ambulanser som ett exempel på utrustning
som kan skänkas bort. Region Kronoberg har för närvarande stora utmaningar
avseende det ekonomiska läget, främst inom hälso- och sjukvården, en situation vi
delar med flera landsting och regioner runt om i landet. Inkomsterna vid
försäljning av ambulanser kan inte betraktas som mindre summor, varför ett
bortskänkande av dessa, alternativt en försäljning till hjälporganisationer för ett
mindre värde, även strider mot regionfullmäktiges mål om en hållbar ekonomi i
balans och kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning – Yngve
Filipsson (L)

Sida 2 av 2
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30

§ 186. Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
16RK2403

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att "Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål inom Region
Kronoberg" inte ska omfatta avyttring av ambulanser, vilka är föremål för försäljning
samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den framtagna
riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att "Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål inom Region
Kronoberg" inte ska omfatta avyttring av ambulanser, vilka är föremål för försäljning
samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017





Beslutsunderlag
Motionssvar Policy för bortskänkande av utrustning rev efter återremiss
§50 RF Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§79 RS Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning (förslag)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-30



Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-26

§ 50.

Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning 16RK2403

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för översyn av hur den framtagna riktlinjen kan utvidgas till att
även omfatta ambulanser.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Yrkanden
- Yngve Filipsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för översyn av hur den framtagna
riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.
Ajournering
Anna Fransson (S) begär att mötet ajourneras. Ordförande ajournerar mötet klockan
12.15-12.20.
När ärendet återupptas yrkar Anna Fransson (S) bifall till Yngve Filipssons (L)
återremissyrkande.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens förslag.
- Yngve Filipssons (L) återremissyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet enligt Yngve Filipssons (L) yrkande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
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att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Expedieras till
Planeringsdirektör
Kanslidirektör





Beslutsunderlag
§79 RS Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§121 RSAU Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning (förslag)
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-13

§ 79.

Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning 16RK2403

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige, april 2017




Beslutsunderlag
§121 RSAU Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning (förslag)

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 121. Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning 16RK2403

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V) samt ersättarna Yngve Filipsson (L) och
Olof Björkmarker (S).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017



Beslutsunderlag
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
§4 RSAU Tidssättning av motion - Policy för återanvändning av utrustning

Paragrafen är justerad
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Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
16RK2498
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 129. Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar 16RK2498

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt. Det
framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje regionens
planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda nya digitala
lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det personliga mötet
eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala
lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera
rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en utveckling som är
nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens
och resurser. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation
mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL och Inera.
Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som samarbetet
resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi
först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio Cosmic
kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
Yrkande
- Mikael Johansson (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Page
Page544
1 ofof3630

Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

- Mikael Johanssons (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Mikael Johanssons (M) bifallsyrkande till motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Ja

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja
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Avstår

Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

Resultat

9

6

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 9 för, 6 mot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017





Beslutsunderlag
§183 RSAU Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
§26 HSN Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.

Paragrafen är justerad
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§ 183. Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar 16RK2498

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt. Det
framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje regionens
planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda nya digitala
lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det personliga mötet
eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala
lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera
rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en utveckling som är
nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens
och resurser. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation
mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL och Inera.
Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som samarbetet
resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi
först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio Cosmic
kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
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- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott
föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017
Beslutsunderlag
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§26 HSN Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2498
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-03-08

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Virtuella besök på
ungdomsmottagningar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
-

att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via
applikation på ungdomsmottagningarna samt
att detta projekt utvärderas efter 12 månader.

Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt.
Det framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje
regionens planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda
nya digitala lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det
personliga mötet eftersom det har stor betydelse. Ungdomsmottagningen ser ett
behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala lösningar. I ett arbete med
att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera rätt möten att ersätta
med digitala lösningar.
Motionen beskriver en utveckling som är nödvändig för att möta kommande
behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens och resurser. Att utveckla en
applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan vården och
patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam utvecklingsprocess i
synnerhet för en mindre region. För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar
Region Kronoberg med SKL och Inera. Det blir därför angeläget att följa och att
implementera lösningar som samarbetet resulterar i.
Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi först
ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio
Cosmic kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
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Svar på motion
Hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar framåt. För att kunna
svara upp mot framtidens vårdbehov kommer nya arbetssätt att behövas. Sveriges
befolkning är långt framme när det gäller digitalisering i vardagen och
förväntningarna på digitala lösningar i kontakt med hälso- och sjukvården väntas
öka. Det är därför ett angeläget område för Region Kronoberg att jobba vidare
med. Uppgifter till nedan lämnade svar är inhämtade från regionens e-hälsostrateg
och avdelningschef för ungdomsmottagningarna, Kvinnokliniken.
Region Kronberg ställer sig positiv till att utveckla arbetet med digitala lösningar i
vården. En handlingsplan för ökad tillgänglighet kopplat till videomöten finns
framtagen utifrån hälso- och sjukvårdens övergripande verksamhetsplan 2017.
Ungdomsmottagningarna i Kronoberg erbjuder idag möjligheten att genom
1177.se maila mottagningarna för ex. recept. Mottagningarna är också tillgängliga
dagligen via telefon. Ungdomsmottagningarna betonar vikten av det personliga
(fysiska) mötet mellan patient och vårdgivare. Dels med hänvisning till aktuella
nationella riktlinjer och dels för att fånga den ”tysta” kommunikationen med
patienten. Patienten behöver vid sitt första besök för preventivmedelsrådgivning
komma för ett fysiskt besök för att kunna ta prover ex. blodtryck. Därefter ska,
enligt läkemedelsverkets föreskrifter, denna kontroll göras vartannat år. Det
fysiska mötet är också viktigt då det ger vårdgivaren möjligheten att avläsa signaler
som riskerar att förbises vid ett virtuellt möte. En annan vinst med att patienten
kommer fysiskt till mottagningen är att man kan ta tester som troligen annars inte
hade tagits ex. klamydia.
Fördelar med virtuella besök är bland annat möjligheten att fånga upp de
ungdomar som inte vågar komma till en ungdomsmottagning och en förbättrad
tillgänglighet för de ungdomar som bor långt ifrån en mottagning. En modell med
virtuella besök tror man skulle kunna vara lämpligt vid ex. kuratorskontakt. I ett
arbete med att utveckla virtuella besök är det viktigt att identifiera rätt möten att
ersätta med digitala lösningar.
Redan idag finns möjligheten att boka in videomöten med patienter för att på så
sätt ersätta ett fysiskt möte. Ett videomöte ska användas när det tillför ett
mervärde. I de fall där ett telefonsamtal fungerar lika bra är det fortfarande en bra
mötesform. Ett annat pågående utvecklingsarbete sker inom ramen för Cambio
Cosmic. Region Kronoberg har köpt in en applikation som är integrerad i Cosmic
och som kan användas för videomöten. Här pågår för närvarande ett pilotprojekt
i ett annat landsting och resultat från den utvärderingen inväntas innan
applikationen implementeras i Region Kronoberg.
Vidare kommer lösningar som ger stöd åt invånare och vårdpersonal i form av
digitala frågeformulär som syftar till att hjälpa invånare att välja rätt mötesform
direkt. Om personen ex. behöver ta ett blodtryck för att kunna förnya sina
preventivmedel så behöver ett fysiskt möte bokas in. Genom att utveckla denna
form av sortering kan vi spara både invånaren och vården dubbla besök och
minska antalet uteblivna besök.
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Region Kronoberg äger tillsammans med övriga landsting och regioner Inera AB.
Inera utvecklar IT- stöd för god, tillgänglig och säker vård och förvaltar nationella
tjänster inom hälsa och vård till befolkningen. Det övergripande syftet är att nå
målen i den nationella eHälsa-strategin. Från mitten av mars 2017 kommer Inera
att ingå i SKL Företag AB.
Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan
vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region. Utveckling av applikationer
bör knytas till det arbete som görs inom ramen för Ineras stöd- och
behandlingsplattform. Region Kronoberg använder redan idag denna plattform
för att erbjuda KBT via internet.
Som motionen beskriver pågår ett projekt runt digitala vårdmöten i Närhälsan i
Västra Götaland. Det är viktigt att Region Kronoberg följer de olika initiativ som
görs inom e-hälsoområdet av olika aktörer och drar nytta av deras erfarenheter
och framsteg. På så sätt kan regionen vidareutveckla digitaliseringen av vården
med de ekonomiska ramar som föreligger. Det är viktigt att utifrån
målgruppsanalyser möjliggöra för personer att möta sitt vårdbehov på olika sätt,
vilket också stärker jämlikheten i vården.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En analys av resursperspektivet behöver göras om man ska utveckla egna
lösningar. Av denna bör framgå vilka resursbesparingar respektive
resursförstärkningar, både personella och tekniska, som virtuella mottagningar
skulle kunna innebära för verksamheterna.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
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§ 26.

Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar 16RK2498

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt. Det
framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje regionens
planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda nya digitala
lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det personliga mötet
eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala
lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera
rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en utveckling som är
nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens
och resurser. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation
mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL och
Inera. Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som samarbetet
resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi
först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio Cosmic
kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen. Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i
Roland Gustbées (M) bifallsyrkande.
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut. Magnus Carlberg (S) instämmer i Charlotta Svanbergs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns två förslag till beslut:
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- Roland Gustbées (M) förslag till beslut
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till beslut
Förslagen ställs mot varandra och ordförande finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
fattar beslut i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till
beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
- Nej-röst för Roland Gustbées (M) förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag och 6 nejröster för Roland Gustbées (M) förslag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla
hälso- och sjukvårdsnämndens presidiebrerednings förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande
Tryggve Svensson (V)
X
Roland Gustbée (M)
X
Ulla-Britt Storck (S)
X
Christina Bertilfelt (S)
X
Magnus Carlberg (S)
X
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
X
Eva Ballovare (S)
X
Marita Bengtsson (MP)
X
Ove Löfqvist (M)
X
Thomas Ragnarsson (M)
X
Britt-Louise Berndtsson (C)
X
Eva Johnsson (KD)
X
Rolf Andersson (L)
X
Charlotte Holmström (SD)
X
Charlotta Svanberg (S)
X
Summa:
9
6
Yttranden
Roland Gustbée (M) och Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets
behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
§6 RSAU Tidssättning av motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningarna.

Paragrafen är justerad
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23
Svar på motion - Mammografi för kvinnor över 74 år
17RK165
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§ 130. Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år 17RK165

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen samt
att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder får information om
möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna fortsatt
föreligger efter 74 år.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att även kvinnor över 74 år
inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att utökningen sker från
2018.
Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för mammografiscreening i Region
Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi. Bedömningen av
verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att
undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen i
nuläget inte bör ändras.
Yrkanden
- Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till motionen samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
"att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder får information om
möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna fortsatt
föreligger efter 74 år."
- Martina Ericsson (SD) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Britt-Louise Berndtssons
(C) yrkande.
- Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD), Michael Öberg (MP) och Lennart
Värmby (V).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
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- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande till motionen samt tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag eller Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande till motionen och finner att
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Britt-Louie Berndtsson (C) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande röstar Nej.
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Ja

Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)

Nej

Nej
Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja
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Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

7

0

2. Hon frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Britt-Louise Berndtssons (C)
tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar avslå detta.
Britt-Louise Berndtssson (C) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att avslå tilläggsyrkandet röstar Ja.
- Ledamot som röstar för att bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Lennart Värmby (V)

Nej

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej
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Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

7

8

0

Regionstyrelsen beslutar bifalla Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande
med resultatet 8 för, 7 emot och 0 som avstår.
Reservationer
Britt-Louise Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå
motionen till förmån för Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017




Beslutsunderlag
§184 RSAU Svar på motion - Mammografi för kvinnor över 74 år
Förslag till beslut: Svar på motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
Motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år

Paragrafen är justerad
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§ 184. Svar på motion - Mammografi för kvinnor över 74 år 17RK165

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet har i en motion föreslagit att även kvinnor över
74 år inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att utökningen sker
från 2018. Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för mammografiscreening i
Region Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi. Bedömningen
av verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att
undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen i
nuläget inte bör ändras.
Yrkande
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen samt lämnar följande tilläggsyrkande:
"att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder för information om
möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna fortsatt
föreligger efter 74 år."
- Eva Johnsson (KD) och Suzanne Frank (M) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag samt Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.
- Lennart Värmby (V) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen samt tilläggsyrkande.
- Eva Johnssons (KD) och Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till
ordförandeberedningens förslag samt Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
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1. Hon frågar om regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens
förslag och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
2. Hon frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Sven Sunessons (C)
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar avslå detta.
Eva Johnsson (KD) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att avslå tilläggsyrkandet röstar Ja.
- Ledamot som röstar för att bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
Motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
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Svar på motion
Diarienr: 17RK165
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-06-08

Regionfullmäktige

Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74
år

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att avslå motionen
att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder får information om
möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna fortsatt
föreligger efter 74 år.

Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet har i en motion föreslagit att även kvinnor
över 74 år inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att
utökningen sker från 2018. Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för
mammografiscreening i Region Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen
för mammografi. Bedömningen av verksamhetscheferna för bild- och
funktionsmedicin och kirurgkliniken är att undersökningar på friska kvinnor måste
vara evidensbaserad varför åldersgränsen i nuläget inte bör ändras.
Svar på motion
Verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken har
lämnat faktauppgifter och synpunkter avseende mammografiscreening och
eventuellt ändrade förutsättningar. Idag erbjuder Region Kronoberg
mammografiscreening till kvinnor i åldern 40-74 år. Undersökningen är
kostnadsfri och möjligheten att delta i screeningen utnyttjas mer än tidigare. Den
nuvarande åldersfördelningen 40- 74 år för mammografiscreening i Region
Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi och de
nationella riktlinjerna. Det är också det åldersspannet som verkar vara det gängse i
Sverige.
Generellt gäller att det krävs evidens för att införa nya metoder, behandlingar och
undersökningar eller förändringar av befintliga. Det innebär i sin tur att nya
studier behöver genomföras för att kunna säkerställa evidens för förändring av
kriterier för undersökningar och behandlingar. Bedömningen av
verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att
undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen
i nuläget inte bör ändras. Om evidensläget ändras och de nationella riktlinjerna
revideras bör i så fall den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år omprövas.
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Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om det skulle ske en utökning av antalet undersökningar i samband med
mammografiscreening finns det en begränsning i antalet mammografiapparater
och att det finns brist på mammografisjuksköterskor och läkare i stora delar av
Sverige. Det medför att det sannolikt är svårt att utöka volymen i nuvarande
situation. Organisatorisk är det möjligt att genomföra fler undersökningar under
förutsättningen att det sker ett resurstillskott. Just nu har bild- och
funktionsmedicin problem och ligger fortfarande efter med ordinarie screening
men det ska förhoppningsvis förändras under året.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år

Sida 2 av 2

Page 566 of 630

Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-24

§ 55.

Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år 17RK165

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet har i en motion föreslagit att även kvinnor över
74 år inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att utökningen sker
från 2018. Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för mammografiscreening i
Region Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi. Bedömningen
av verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att
undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen i
nuläget inte bör ändras.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till motionen samt lägger följande tilläggsyrkande:
"Att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder får information om
möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna fortsatt
föreligger efter 74 år."
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut samt yrkar avslag till Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut samt yrkar bifall till Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Thomas Ragnarsson (M) och Eva Johnssonh (KD) yrkar bifall till Britt-Louise
Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Presidieberedningens förslag till beslut
- Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande till motionen samt tilläggsyrkande
- Rolands Gustbées (M) bifallsyrkande till presidieberedningens förslag samt Britt-Louise
Berndtssons (C) tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på förslagen enligt följande:
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1. Presidieberedningens förslag till beslut och Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande
till motionen. Hon finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt
presidieberedningens förslag.
2. Ordförande frågar om Britt-Louise Barndtssons (C) tilläggsyrkande bifalls eller avslås.
Hon finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förslaget avslås.
Votering begärs och verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att avslå Britt-Louise Berndtssons (c) tilläggsyrkande röstar ja.
- Ledamot som röstar för att bifalla Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande röstar
nej.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för att avslå Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande och 7 nejröster för att bifalla Britt-Louise Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande beslutar hälsooch sjukvårdsnämnden att avslå Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Ledamöter
Tryggve Svensson (V)

Ja Nej

Avstår

Frånvarande

X

Roland Gustbée (M)

X

Michael Sjöö (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

X

Ricardo Salsamendi (S)

X

Marita Bengtsson (MP)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X
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Ledamöter

Ja Nej

Rolf Andersson (L)

X

Charlotte Holmström (SD)

X

Charlotta Svanberg (S)

Avstår

Frånvarande

X

Reservationer
Britt-Louise Berndtsson (C) reserverar sig mot beslutet i sin helhet till förmån för sitt
eget yrkande.
Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD) och Rolf Andersson (L) reserverar sig mot
beslutat att avslå Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Charlotta Svanberg (S), Britt Bergström (V), Roland
Gustbée (M), Thomas Ragnarsson (M) och Eva Johnsson (KD) yttrade sig under
ärendets behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
Motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
§41 RSAU Tidssättning av motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
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§ 131. Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
17RK467

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning
och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser. Återrapport
årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska bygga
upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är den
vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för män.
Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat omhändertagande
men med de standardiserade vårdförloppen medfört att provsvar och väntetiderna till
operation har kunnat kortas vilket är glädjande menar motionären. För att ytterligare
samordna och stärka vården vill Suzanne Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum
som, i likhet med Bröstenheten för bröstcancer, kan samla all kompetens och få till stånd
en effektiv och trygg vård för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de delar motionärens problemformulering kring
prostatacancervården och är positiva till ett Prostatacancercentrum. Men eftersom
storleken på Region Kronoberg, de organisatoriska förutsättningarna och de resurser
som är tillgängliga önskar de att skapa ett sammanhållet Cancercentrum Kronoberg
istället för att det finns många små diagnosspecifika centra. De samlade resurserna ger
förutsättningar för snabb utredning och behandling av större delen av all cancer i
regionen som kan samordnas och prioriteras inbördes. Detta skulle också kunna
samordnas med tankarna på en mer sammanhållen onkologisk vård vid sjukhusen.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning
och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
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att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning
och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser. Återrapport
årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017




Beslutsunderlag
§185 RSAU Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Förslag till beslut: Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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§ 185. Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg 17RK467

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda förutsättningarna för att tillskapa
ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning och
behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser, samt att motionen anses
därmed besvarad samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska bygga
upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är den
vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för män.
Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat omhändertagande
men med de standardiserade vårdförloppen medfört att provsvar och väntetiderna till
operation har kunnat kortas vilket är glädjande menar motionären.
För att ytterligare samordna och stärka vården föreslår Suzanne Frank bygga upp ett
Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för bröstcancer, kan samla all
kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård för patienter med prostatacancer.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda förutsättningarna för att tillskapa
ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning och
behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser, samt att motionen anses
därmed besvarad samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut: Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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§ 54.

Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
17RK467

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning
och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser. Återrapport
årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska bygga
upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är den
vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för män.
Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat omhändertagande
men med de standardiserade vårdförloppen medfört att provsvar och väntetiderna till
operation har kunnat kortas vilket är glädjande menar motionären. För att ytterligare
samordna och stärka vården vill Suzanne Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum
som, i likhet med Bröstenheten för bröstcancer, kan samla all kompetens och få till stånd
en effektiv och trygg vård för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de delar motionärens problemformulering kring
prostatacancervården och är positiva till ett Prostatacancercentrum. Men eftersom
storleken på Region Kronoberg, de organisatoriska förutsättningarna och de resurser
som är tillgängliga önskar de att skapa ett sammanhållet Cancercentrum Kronoberg
istället för att det finns många små diagnosspecifika centra. De samlade resurserna ger
förutsättningar för snabb utredning och behandling av större delen av all cancer i
regionen som kan samordnas och prioriteras inbördes. Detta skulle också kunna
samordnas med tankarna på en mer sammanhållen onkologisk vård vid sjukhusen.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning
och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens
presidieberednings förslag till beslut, med instämmande av Charlotta Svanberg (S).
Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning
och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser. Återrapport
årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
§74 RSAU Tidssättning av motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra
utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser.
Återrapport årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning
Suzanne Frank (m) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska
bygga upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är den
vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för
män. Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat
omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att
provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kortas vilket är glädjande
menar motionären. För att ytterligare samordna och stärka vården vill Suzanne
Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för
bröstcancer, kan samla all kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård
för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de delar motionärens problemformulering kring
prostatacancervården och är positiva till ett Prostatacancercentrum. Men eftersom
storleken på Region Kronoberg, de organisatoriska förutsättningarna och de
resurser som är tillgängliga önskar de att skapa ett sammanhållet Cancercentrum
Kronoberg istället för att det finns många små diagnosspecifika centra. De samlade
resurserna ger förutsättningar för snabb utredning och behandling av större delen
av all cancer i regionen som kan samordnas och prioriteras inbördes. Detta skulle
också kunna samordnas med tankarna på en mer sammanhållen onkologisk vård
vid sjukhusen.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att
ytterligare förbättra utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra
Sida 1 av 3

Page 578 of 630

Svar på motion
Diarienr: 17RK467
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-05-18

cancerdiagnoser.
Svar på motion
Suzanne Frank beskriver i motionen att prostatacancer är den vanligast
förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för män.
Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat
omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att
provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kostas vilket är glädjande
menar motionären. För att ytterligare samordna och stärka vården vill Suzanne
Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för
bröstcancer, kan samla alla kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård
för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen. De
anser att en samlad kompetens kring prostatacancer gagnar patienterna. Till stora
delar görs detta redan idag, men i ett mindre formellt sammanhang än vad som
beskrivs i motionen. Alla nya fall av prostatacancer diskuteras i multidisciplinär
konferens, med urolog, onkolog, patolog, radiolog och kontaktsjuksköterska.
Patienterna informeras om samtliga behandlingsalternativ med dess fördelar och
risker och erbjuds möjlighet till så kallad second opinion. Verksamheten har
dessutom ett nära samarbete med Skånes Universitetssjukhus, med utbyte av
patienter åt båda håll. Alla nya fall inrapporteras till det nationella kvalitetsregistret
Verksamhetsföreträdarna beskriver några av de utmaningar som prostatacancervården står inför, på några års sikt;
1) ett ökat fokus på kvalitet och mätningar av kvalitet
2) sannolikt en ökad användning av magnetkameraundersökningar (MR) av
prostata som utredning av misstanke om cancer innan cellprovtagning görs
3) sannolikt en mer organiserad information om för- och nackdelar med PSAprovtagning än vad som sker idag (jmf de helt nya rekommendationerna från
myndigheterna i USA)
4) en brist på patologer i hela Sverige.
Dessa nämnda utmaningar, som dock inte är en heltäckande lista, skulle till
varierande grad underlättas av ett Prostatacancercentrum menar de.
Men det finns ytterligare problem som inte kommer att avhjälpas med ett
Prostatacancercentrum som sannolikt skulle bli för litet att kunna arbeta effektivt
med dessa frågor. Det kanske största problemet i nuläget är avsaknaden av jämna
och tillräckliga operationsresurser för botande behandling av prostatacancer. Ett
annat problem är det lilla antalet involverade läkare, och därmed en sårbarhet
gällande bemanningen i framtiden.
Verksamhetsföreträdarna är positiva till ett Prostatacentrum men skulle hellre se
att man tar fasta på dessa erfarenheter och i stället skapa ett sammanhållet
Cancercentrum Kronoberg, där resurser för snabb utredning och behandling av
större delen av all cancer i regionen kan samordnas och prioriteras inbördes.
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Det skulle troligen möjliggöra ett jämnare flöde på operationsavdelningen. Med
särskilda spår för detta innebär det också att eventuella undanträngningseffekter
för godartade, men nog så handikappande, sjukdomar och tillstånd kan
synliggöras och i viss mån undvikas. Man skulle också ha möjlighet att utnyttja
samma infrastruktur för olika screeninginsatser t.ex. bröstcancer, tjocktarmscancer
och prostatacancer, samordna och prioritera utredning, behandling och
kvalitetssäkring relaterat till det för olika cancerformer. Det skulle ge
förutsättningar för en mer jämlik och jämställd vård i hela regionen. Med en
sammanhållen organisation kan man dessutom lättare samordna insatser för
rehabilitering efter behandling, och inte minst öka möjligheterna till forskning och
utveckling av cancervården. Detta passar väl in i planerna på en framtida
onkologisk verksamhet med ett större sammanhållet uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
För att kunna fatta beslut om uppbyggnad av ett prostatacancercentrum alt
Cancercentrum Kronoberg krävs en grundlig analys och utredning av organisation
och ekonomiska förutsättningar.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
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Datum: 2017-05-23

§ 102. Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg 17RK386

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision genomförts av
EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den övergripande
frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en ändamålsenlig hantering av
avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar regionstyrelsen på
revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i samverkan med företrädare för
hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda förutsättningar
för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen grundar sig på en
ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och
högt prioriterat område. Utöver detta finns det väl etablerade rutiner och system för
hantering av avvikelser samt en god förståelse hos ledning och medarbetare för dess
betydelse för patientsäkerhetsarbetet.
För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig
rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre centrum inom hälsooch sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade berört hela Region
Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom planerade utbildningsinsatser för
rapportörer, samordnare samt bearbetare.
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- Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska redovisas och
följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter samt i
patientsäkerhetsberättelsen.
- Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med komplettering av rutin för
handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid, faktainsamling,
orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
- Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla mötesarenor för
erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum och processer.
- För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och uppföljning av
resultat från tidigare och kommande patientsäkerhetskulturenkäter tillsammans med
underlag från avvikelsehanteringssystemet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017




Beslutsunderlag
§153 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Revisionsrapport- Granskning av avvikelsehantering
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§ 153. Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg 17RK386

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision genomförts av
EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den övergripande
frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en ändamålsenlig hantering av
avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar regionstyrelsen på
revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i samverkan med företrädare för
hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda förutsättningar
för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen grundar sig på en
ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och
högt prioriterat område. Utöver detta finns det väl etablerade rutiner och system för
hantering av avvikelser samt en god förståelse hos ledning och medarbetare för dess
betydelse för patientsäkerhetsarbetet.
För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig
rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre centrum inom hälsooch sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade berört hela Region
Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom planerade utbildningsinsatser för
rapportörer, samordnare samt bearbetare.
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- Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska redovisas och
följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter samt i
patientsäkerhetsberättelsen.
- Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med komplettering av rutin för
handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid, faktainsamling,
orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
- Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla mötesarenor för
erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum och processer.
- För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och uppföljning av
resultat från tidigare och kommande patientsäkerhetskulturenkäter tillsammans med
underlag från avvikelsehanteringssystemet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Revisionsrapport- Granskning av avvikelsehantering

Paragrafen är justerad

Page
Page586
2 ofof2630

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 17RK386
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av
avvikelsehantering Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision
genomförts av EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den
övergripande frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en
ändamålsenlig hantering av avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar
regionstyrelsen på revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i
samverkan med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda
förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen
grundar sig på en ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där
patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och högt prioriterat område. Utöver detta
finns det väl etablerade rutiner och system för hantering av avvikelser samt en god
förståelse hos ledning och medarbetare för dess betydelse för
patientsäkerhetsarbetet.
För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och
tydlig rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre centrum
inom hälso- och sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade berört
hela Region Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
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Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om
funktionaliteter i avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom
planerade utbildningsinsatser för rapportörer, samordnare samt
bearbetare.
Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska
redovisas och följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter
samt i patientsäkerhetsberättelsen
Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med
komplettering av rutin för handläggning i vilken återkoppling och
uppföljning definieras i tid, faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt
utvärdering.
Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla
mötesarenor för erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum
och processer.
För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och
uppföljning av resultat från tidigare och kommande
patientsäkerhetskulturenkäter tillsammans med underlag från
avvikelsehanteringssystemet.

Namn på revisionsrapport
Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Granskningen har identifierat följande förbättringsområden;
1) Revisorerna saknar en tydligare redovisning av analyser och uppföljning
av avvikelsearbetet i syfte att stärka styrning och uppföljning av
patientsäkerhetskulturen samt tydliggöra den politiska ståndpunkten för
såväl medborgare som verksamhet. I HSN verksamhetsplan för 2016
framgår det att man vill stärka patientsäkerhetskulturen genom bl.a.
orsaksanalyser av avvikelser samt uppföljning av förslag till förbättringar.
Regionstyrelsen instämmer i revisionens förslag att implementera uppföljning och
analys av bakomliggande orsaker och åtgärder till rapporterade avvikelser.
Sammanfattning av uppföljning och analys bör redovisas i delårs- och årsrapport
på verksamhetsnivå. Vårdrelaterade avvikelser ska analyseras på respektive
centrum och dokumenteras i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.
Uppföljning av avvikelsehantering ska ingå som kontrollmoment i
interkontrollplan för regionstyrelsen och för hälso- och sjukvårdsnämnden.
2) Revisorerna rekommenderar att en övergripande analys genomförs för
att utvärdera och åtgärda orsaker till under- och överrapportering av
avvikelser.
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Regionstyrelsen instämmer i revisionens rekommendation.
Regionstyrelsen anser att resultat från tidigare och kommande
patientsäkerhetskulturenkäter bör analyseras tillsammans med underlag från
avvikelsehanteringssystemet.
Övergripande analys genomförs i syfte att identifiera bakomliggande orsaker till
eventuell under- och överrapportering. Resultaten återkopplas och kommuniceras
med ansvariga.
Implementering av ledningssystem med identifierade, dokumenterade och
kommunicerade processer ökar medarbetarnas medvetenhet om när händelser
avviker från planerat flöde.
3) Revisorerna rekommenderar att tillräckliga utbildningsinsatser ordnas
för att säkerställa medarbetares kunskap om avvikelsehantering, såväl för
rapporterings- som bearbetarfunktionen.
Regionstyrelsen instämmer i revisionens förslag att kunskap om
avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet bör säkerställas genom planerade utbildningsinsatser.
Föreslås att utbildningsplan tas fram för rapportörer, samordnare samt bearbetare
med regelbundet återkommande utbildning och handledning.
Föreslås att information om avvikelsehanteringsprocessen ingår i regionens
introduktionsprogram för medarbetare och chefer.
Föreslås att avvikelsehantering är en del av regionens program för systematiskt
verksamhetsutveckling.
Uppföljning av ovanstående via årsrapport och patientsäkerhetsberättelse.
4) Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer likartade former för systematisk
uppföljning och analys av vårdrelaterade avvikelser på olika nivåer inom
organisationen, även aggregerat på nämndnivå. Förslagsvis kan det också
införas ett avsnitt kopplat till avvikelser i Region Kronobergs delårs- och
årsrapport
Regionstyrelsen välkomnar revisionens förslag på systematisk uppföljning och
analys av vårdrelaterade avvikelser på olika nivåer inom organisationen.
Pågående arbete i samverkan med Region Kronobergs patientsäkerhetsnätverk
med framtagande av rapporter kopplade till SKLs fokusområden inom
patientsäkerhetsarbetet. En första redovisning har gjorts i Hälso- och
sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp den 28 mars 2017. Ledningsgruppen gav
stöd till fortsatt arbete för utveckling av systematisk uppföljning och analys.
I övrigt hänvisas till svar under punkt 1.
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5) Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden systematiskt följer upp öppna ärenden och vidtar
åtgärder för att avsluta ärenden.
Regionstyrelsen instämmer delvis i revisionens rekommendation att följa upp
öppna ärenden systematiskt då avslutande av ärende saknar egenvärde i sig utan
det är en adekvat handläggning som bör eftersträvas.
Regionstyrelsen föreslår att rutin för handläggning upprättas i vilken
rekommenderad process beskrivs och där även handläggningstid kan definieras.
Regionstyrelsen ska säkerställa att verksamheterna har följsamhet till rutin och kan
redovisa orsak till icke avslutade ärenden. Föreslås som kontrollmoment i
internkontrollplanen.
6) Revisorerna rekommenderar att ärenden inte kan avslutas/slutföras utan
att lämpliga åtgärder vidtagits.
Regionstyrelsen instämmer delvis i revisionens rekommendation att ärenden inte
ska kunna avslutas utan åtgärd då vissa rapporterade avvikelser inte behöver
åtgärder. Exempelvis då åtgärd redan utförts eller liknande avvikelser redan
medfört pågående förbättringsarbete.
I övrigt hänvisas till svar under punkt 5.
7) Revisorerna rekommenderar att rapportörer erhåller tillfredställande
återkoppling av åtgärder i ärendet.
a) Säkerställ rutiner som innebär att kontinuerliga genomgångar sker på
arbetsplatsträffar av väsentliga och återkommande avvikelseärenden.
Regionstyrelsen instämmer i revisions rekommendation att säkerställa att
rapportören erhåller en tillfredställande återkoppling av åtgärder i rapporterat
ärende.
Regionstyrelsen föreslår revidering befintlig rutin till riktlinje med komplettering
av rutin för handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid,
faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
Föreslås uppföljning via patientsäkerhetsenkäten som innehåller detta
frågeområde (dimension).
b) Vidare bör forum och former etableras för att sprida viktiga lärdomar
och erfarenheter från avvikelsehantering mellan enheter, centrum och
processer
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Genomförda åtgärder
Inom området uppföljning och analys pågår arbete med framtagande av rapporter
om vårdrelaterade avvikelser i samverkan med Region Kronobergs
patientsäkerhetsnätverk.
En första redovisning har gjorts i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp den 28
mars 2017. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp gav stöd till fortsatt arbete för
utveckling av systematisk uppföljning och analys.
Tidsplan
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens planering av åtgärder som
redovisas i svaret på revisionsrapporten planeras genomföras senast 2018-02-01.
Processledare för avvikelsehantering ansvarar för att handlingsplan upprättas
samt för att uppföljning av åtgärder genomförs.
Regionstyrelsen välkomnar revisionens rekommendation till lärande och
erfarenhetsutbyte inom regionen.
Föreslås:



kartläggning av etablerade forum och arenor för Region Kronobergs
systematiska utvecklingsarbete där avvikelsehantering i nuläget ingår.
kartläggning av etablerade forum och arenor för Region Kronobergs
systematiska utvecklingsarbete där avvikelsehantering i nuläget inte ingår.

Föreslås att dessa forum och mötesarenor utvecklas för att sprida viktiga lärdomar
och erfarenheter från avvikelsehantering mellan enheter, centrum och processer.
Kartläggningen enligt ovan kan påvisa behov av ytterligare forum för
erfarenhetsutbyte och lärande.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-07

§ 136. Sammanträdesplan 2018 17RK876

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet med
upprättad handling.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Charlotta Svanberg (S), Eva Johnsson (KD) och Michael Öberg
(MP).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionfullmäktige, juni 2017




Beslutsunderlag
§192 RSAU Sammanträdesplan 2018
Sammanträdesplan 2018 för Region Kronoberg
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2018 RF

Paragrafen är justerad
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§ 192. Sammanträdesplan 2018 17RK876

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott
och beredningar i Region Kronoberg.
Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet med
upprättad handling.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C) och kanslidirektören Ulrika J. Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott
och beredningar i Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017



Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2018 för Region Kronoberg
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Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att fastställa sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet med
upprättad handling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska
organisation 2018
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Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2018
JAN
Regionfullmäktige (RF)
Regionfullmäktiges
seminarium
Regionstyrelsen (RS)
Regionstyrelsens AU
(RSAU)
Regionstyrelsens PU
(RSPU)
Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)
Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

FEB

MAR

28

APR

MAJ

25

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

26

31

21

18

16

20

18

14

4

9

6

11

29

25

24

29

19-20

NOV

DEC

28

7
23

20

20

17

15

16

6

13

3

8, 29

7

26

23

14

14

19

16

19

17

7

5

15

15

20

24

6

18

8

13

31

20

22

27

29

25
24

5

18

Kulturnämnden (KN)

22

5

Patientnämnden (PAN)

15

12

31

Folkhälsoberedningen (FHB)

1

4

7

Forskning- och utvecklings
beredningen (FoUB)

8

12

14

Organisationsutskottet

20

17

5

Fastställd av regionfullmäktige 2017-06-21
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4
27
21

6
15

16

29
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande- Utredningar vid Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, BUP 17RK1223
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Till
HSN:S ordförande Charlotta Svanberg
Region Kronoberg

Interpellation
Jag har vid tidigare sammanträde med Regionfullmäktige ställt frågor
ang utredningar vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP.
Av svaren framgår att utredningar gjorts av kliniken själv,
extraanställd personal samt externa utredare. Det framgår bl.a. att
det finns en mycket stor variation i tidsåtgång beroende på vem som
utfört utredningarna.
Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor
1. Hur mycket tid läggs i snitt på utredningar som BUP själva utför
och hur är den jämfört med tiden i andra landsting/ regioner.
2. Jag uppfattar det som att den extrainsatta personens
utredningstid var betydligt kortare. Är det korrekt? Påverkade
det utredningarnas kvalitét?
3. Vilka åtgärder vidtas för närvarande för att korta väntetiderna
till utredning och behandling?

Yngve Filipsson (Liberalerna)
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