Kungörelse och föredragningslista
Utskriftsdatum: 2017-09-20

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 Pernilla Sjöberg att justera mötets
protokoll samt
att justering sker den 9 oktober 2017, klockan 15.00, 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.

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.
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Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast
frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6.

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.
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 Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens 2:e vice
ordförande Suzanne Frank (M) - Budgetfrågor.
2. Interpellation från Carina Bengtsson (C) till personalutskottets ordförande
Robert OIesen (S) - Miljöbilar.
3. Interpellation från Ove Löfqvist (M) till personalutskottets ordförande Robert
Olesen (S) - Bisysslor.
4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) - Väntetider till mammografiscreening.
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5. Interpellation från Suzanne Frank (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) - Utvecklingen av Äldrehälsa Kronoberg.
6. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) - Psykologer inom primärvården.
7. Interpellation från Roland Gustbée (M) till folkhälsoberedningens ordförande
Michael Öberg (MP) - Motion om ersättningsmodell för vårdval primärvård.
8. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Köerna till hörselvård i
Region Kronoberg.
9. Interpellation från Sven Sunesson (C) till kulturnämndens ordförande Ragnar
Lindberg (S) - Kulturens tillgänglighet i hela länet.
10. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) - Hur är effektiviteten på BUP?
11. Interpellation från Thomas Haraldsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämnden
ordförande Charlotta Svanberg (S) - Samlat Barnens hus på CLV.
12. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till trafiknämndens ordförande Peter
Freij (S) – Bättre information vid trafikstörningar.
13. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) - Kostnader för tomma lagerlokaler i Blekinge.

7.

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.
Frågor inkomna efter kungörelsedatum publiceras separat till kallelsen.
Inför mötet har följande enkla frågor inkommit:
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1. Enkel fråga från Thomas Ragnarsson (M) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) - Organisationsförändringar.

8.

Fördelning av medborgarförslag - Förslag om
utbyggnad av Ljungby lasarett 17RK1220
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Jens Göransson, Ljungby har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige
med förslag till ombyggnad av Ljungby lasarett.
Medborgarförslaget föreslås överlämnas till regionstyrelsen för beslut, eftersom
regionstyrelsen är ansvarig nämnd för lokal och fastighetsfrågor.


Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Förslag om ombyggnad av Ljungby lasarett
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9.

Fördelning av medborgarförslag – Regler för hur
personalen får vara klädd 17RK1502
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Ingvar Karlsson, Vittaryd, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige
om att Region Kronoberg ska anta klara regler för hur personal får vara klädd
och vilka symboler, religiösa eller politiska, som får bäras på arbetsplatsen.
Medborgarförslaget föreslås överlämnas till regionstyrelsen för beslut, eftersom
regionstyrelsen har det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret i
regionen.


Beslutsunderlag
Medborgarförslag- Riktlinjer
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10.

Fördelning av medborgarförslag - Gruppbiljett även
för kunskapsresor 17RK1698
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.
Sammanfattning
Mona Jonsson, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om
att den gruppbiljett som idag kan beställas av skolor även ska gälla för så kallade
kunskapsresor, där bussar bokas utöver Linjetrafiken.
Föreslås att medborgarförslag överlämnas till trafiknämnden för beslut, eftersom
trafiknämnden ansvarar för administrationen av gruppbiljetter för skolor.


Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Gruppbiljett även för kunskapsresor
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11.

Indelning i valkretsar i val till regionfullmäktige 2018
16RK1433
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018 samt
att överlämna beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län för fastställande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt
att tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas
av regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun,
Lessebo kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av
två valkretsar. Älmhults kommun har ej inkommit med synpunkter.





Beslutsunderlag
§172 RS Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
§238 RSAU Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse
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12.

Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
15RK2014
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd för 2016 för C, KD, L, MP, M,
S och V.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett
mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av
partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en
skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts
till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i
så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare
som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i
föreskriven tid och uppfyller formkraven.
Regionstyrelsen beslutade § 170/217 att återremittera Sverigedemokraternas
redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning.




Beslutsunderlag
§170 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
§236 RSAU Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 rev efter RS
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Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas
redovisning
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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13.

Beslut om Region Kronobergs partistöd för 2018
17RK1597
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg för 2018 för C, KD, L, MP, M, S och
V enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som
fastställdes av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett
mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till 45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Regionstyrelsen beslutade § 171/2017 att återremittera Sverigedemokraternas
partistöd för 2018 i avvaktan på att redovisning av deras partistöd för 2016
godkänns.





Beslutsunderlag
§171 RS Partistöd 2018
§237 RSAU Partistöd 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018 rev efter RS
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14.

Vårdval Kronoberg, primärvård uppdragsspecifikation och övriga regleringar 2018
17RK1181
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk
reglering.
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år
2018 gjordes med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den
till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i
Kronobergs län ska till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna
ska vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats.
Jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.






Beslutsunderlag
§174 RS Uppdragsspecifikation och Övriga regleringar 2018, Vårdval Kronoberg - primärvård
§240 RSAU Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg primärvård
Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg - primärvård
Uppdragsspecifikation 2018 Vårdval Primärvård, tjänsteskrivelse
Bilaga 1: Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg primärvård 2018, tjänsteskrivelse
Utskriftsdatum: 2017-09-20
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15.

Vårdval Kronoberg, specialiserad hudsjukvård i
öppen vård - reviderad regelbok 2018 17RK1180
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning
för 2018 görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram
exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare,
tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till
utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom
Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra
produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har
tillkommit.





Beslutsunderlag
§175 RS Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud –
Reviderad Regelbok 2018
§241 RSAU Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud –
Reviderad Regelbok 2018
Vårdval Kronoberg - Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud - Reviderad
Regelbok 2018.
Specialiserad hudsjukvård i öppen vård - Regelbok 2018
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16.

Aktieförvärv i IT-plattform Småland & Öland AB
17RK45
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform
Småland & Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och
delenhet 0810300.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings
län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med
övriga ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000
kronor. Bolagets uppdrag är att ”genom den gemensamt framtagna ITplattformen, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och
internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd
diskuterat frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde.
Parterna har därvid enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess
ägarandel, med 50 procent vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000
kronor per part. Beslut om hur, och i vilken form, det framtida arbetet inom
området ska bedrivas kommer att diskuteras när detta förvärv skett.





Beslutsunderlag
§147 RS Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
§210 RSAU Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Förslag till beslut- Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag- Aktieinköp IT-plattform Småland & Öarna AB
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17.

Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
17RK43
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med
2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg,
Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera.
Verksamheten styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både
näringsliv och akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare
finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett
möte den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och
framtida inriktning. Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp,
med representation från de tre ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram
en inriktning för bolagets framtida verksamhet. Arbetet har resulterat i ett
reviderat ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt förslag till reviderat ägardirektiv
har presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31 mars 2017.






Beslutsunderlag
§148 RS Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
§211 RSAU Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till beslut - Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (efter ändringar)
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (ändringar markerade)
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18.

Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg
AB 17RK44
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning.
För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig
översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till
förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats
efter ny bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning
ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i
bolaget och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
Förändringar enligt ABL har även gjorts gällande firmateckning, öppnande av
bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har även gjorts till följd av
förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning upprättades,
föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder:
”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens
näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar
tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet
med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6
ledamöter för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot
avgår under sin mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.
Beslutsunderlag
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§177 RS Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg
§244 RSAU Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
§84 RUN Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning
Reviderad bolagsordning 2017
Bolagsordning Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
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19.

Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
17RK44
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning).
Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte
verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från Region
Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t
ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och
företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom
området digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i
samverkan med de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att
utveckla verksamheten både internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari
2018 och innebär bland annat att företag i startfasen ingår i målgruppen och att
regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet. Samarbete mellan
de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i
Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”.
Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten och
kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.








Beslutsunderlag
§178 RS Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 2018
§245 RSAU Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Förslag till beslut Ägardirektiv
§83 RUN Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
Förslag till ägardirektiv
Utskriftsdatum: 2017-09-20
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
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20.

Samverkansavtal för ALMI Företagspartner
Kronoberg AB 17RK44
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket
oderbolaget innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner
Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande perioden 1
januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att
verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan
Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma.
Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras
enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant
erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att
anpassa verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet
till omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas
uppdrag enligt ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.







Beslutsunderlag
§179 RS Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
§246 RSAU Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län
Förslag till beslut Samverkansavtal
§85 RUN Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
Förslag till samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
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21.

Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli
lika 17RK468
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med
angränsande län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer
sig något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första
zonen man åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När
en resa över länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom
kollektivtrafiken i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag
till ett nytt Sydtaxeavtal där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är
en av punkterna.







Beslutsunderlag
§150 RS Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
§213 RSAU Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Svar på motion från trafiknämnden 2017-06-22
§47 TN Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Förslag till svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!
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22.

Svar på motion - Införande av en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg 17RK554
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna
Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med
målet att 50 procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020
och på så vis prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga
träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag
varför vi har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region
Kronobergs verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av
fastighetsförvaltningen. Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt
byggmaterial som prövas vid lämpliga nybyggnader inom Region Kronoberg,
såsom det har gjorts under de senaste åren utan en strategi som sätter en viss
procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret
utifrån sitt uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och
Småland. Detta är ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland
(SHS). SHS har som yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring
hållbart byggande med särskilt fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är
kopplat till en trästrategi som är antagen av de tre smålandslänens regionala
utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu tas en skogsstrategi fram
för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och skogsstrategin ska
tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska
viljan återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg.
Bedömningen är att detta kan och bör göras utan en särskild strategi.



Beslutsunderlag
§151 RS Svar på motion - Införande av en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
§214 RSAU Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
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§65 RUN Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
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23.

Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region
Kronoberg 17RK666
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom
Region Kronoberg” inkommit från Carina Bengtsson (C) och Elizabeth Peltola
(C). I motionen föreslås att regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett
Europa Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EUansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.








Beslutsunderlag
§152 RS Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§215 RSAU Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
Förslag till beslut- Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§66 RUN Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Förslag till beslut Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!
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24.

Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar
längre än 67 år 17RK668
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med
olika insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att
fortsätta arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter
kan medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa
typer av anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september
2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare
att stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på
förs idag samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan
de har på omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till
information/dialog under september månad skickats ut till alla
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som är timanställd eller som
slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta som timanställda.






Beslutsunderlag
§186 RS Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
§253 RSAU Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
§42 RSPU Svar på motion: Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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25.

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





Beslutsunderlag
§185 RS Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
§252 RSAU Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård.
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26.

Entledigande från uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige - Marianne Nilsson 15RK11
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att entlediga Marianne Nilsson (M), Kvistvägen 6, 365 41 Hovmantorp, från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt
att överlämna beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Marianne Nilsson (M), Kvistvägen 6, 365 41 Hovmantorp, har begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

27.

Entledigande från uppdrag som ledamot i
regionfullmäktige - Per Schöldberg 15RK11
Förslag till beslut
Föreslås att regionfullmäktige beslutar
att entlediga Per Schöldberg (C), Kåragårdsvägen 5, 352 50 Växjö, från uppdraget
som ledamot i regionfullmäktige samt
att överlämna beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Per Schöldberg (C), Kåragårdsvägen 5, 352 50 Växjö, har begärt entledigande
från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

28.

Valärenden 15RK11
Sammanfattning
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Valärenden behandlas av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.

29.

Informationsärende - Regionstyrelsens beslut om
verksamhet som bedrivits i Region Kronobergs heloch delägda bolag 2016 17RK933
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till beslutet.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i
enlighet med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn
till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det
årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel
är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett
helägt bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom
bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av
Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB
under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen beslutade § 168/2017
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att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland
AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt ITplattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.


















Beslutsunderlag
§168 RS Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
§233 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen under 2016
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under
2016, tjänsteskrivelse.
Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Destination Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år 2016
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
RyssbyGymnasiet: Uppföljning av verksamhet enligt verksamhet enligt kommunallagen, som
bolag bedrivit under 2016.
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Kulturparken Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen , som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Växjö Småland Airport AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet under år 2016,
tjänsteskrivelse
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som
bolag bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016,
tjänsteskrivelse
Almi Företagspartner Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som
bolaget bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
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Företagsfabriken i Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2016,
tjänsteskrivelse
IT-plattform Småland & Öland AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som
bolag bedrivit under föregående år (2016)
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30.

Informationsärende - Uppföljning av intern kontroll i
Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
17RK932
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens
utförande år 2016. Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna
kontrollen.
Regionstyrelsen beslutade § 169/2017
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016.










Beslutsunderlag
§169 RS Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
§234 RSAU Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016
Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016,
tjänsteskrivelse
Destination Småland: Rapportering av internkontrollens utförande 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för RyssbyGymnasiet
Uppföljning av intern kontrollplan 2016- innehåll för RyssbyGymnasiet
Redogörelse för den interna kontrollen 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för Intern kontrollplan 2016 för Kulturparken Småland AB
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Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Växjö Småland Airport AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Almi Företagspartner Kronoberg AB
Redogörelseav internkontrollens utförande år 2016 i Företagsfabriken i Kronoberg AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i IT-plattform Småland & Öland AB
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31.

Interpellation till regionstyrelsens 2:e vice
ordförande - Budgetfrågor 17RK1726
Sammanfattning
Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 2:e
vice ordförande Suzanne Frank (M):
"Undertecknad har vid ett flertal tillfällen ställt frågor om ekonomi och budget
både i fullmäktige och i media till oppositionens företrädare. Det har varit svårt
att få mera exakta och konkreta svar. Jag använder därför fullmäktigeledamotens
möjlighet att genom interpellation försöka få fram mera fakta.
Du har gång på gång sagt att regionen måste göra besparingar 2017 på cirka 120
miljoner fram till årsskiftet. Detta har också alliansen med SD drivit igenom i
regionfullmäktige utan att närmare precisera inriktningn för besparingarna. Ett
problem är att de partier som drev igenom detta beslut inte själva i någon nämnd
lagt några ytterligare besparingar utöver majoriteten utan snarare motsatsen.
Fråga 1: Har du några förslag på besparingar 2017 som du tänkt på sedan i våras
och som du ännu inte har redovisat?
Fråga 2: Ger dessa eventuella besparingar ekonomisk effekt redan 2017?
När jag började som förtroendevald i regionen hösten 2014 blev jag förvånad
över att sjukvården gick minus samtidigt som landtsinget sammantaget gick plus.
Sedan förstod jag att man, under din ledning, satt detta i system. Landstinget
höjde skatten 2009 med 45 öre vilket motsvarade 140 miljoner i intäktsökning.
Trots detta gick sjukvården med 63 miljoner i underskott 2010. Sjukvårdens
underskott de följande tre åren var 53 miljoner, 189 miljoner och slutligen 74
miljoner i underskott 2013. Detta år höjer du ånyo skatten. Denna gång med 56
öre motsvarande 193 miljoner i intäktsökning. Du skriver i din inledning till
årsredovsiningen 2013 att en skattehöjning på 56 öre är en rimlig höjning för att
ge kronobergaren en god vård. Även efter din kraftiga skattehöjning gick
sjukvården med 50 miljoner i underskott 2014.
Två stora skattehöjning under din ledning, sammantaget en skattekrona, och ändå
är inte landstingets huvuduppgift, sjuvården, i ekonomisk balans något av åren
2010-2014.
Fråga 3: Var skattehöjningarna 2009 och 2013 negativa för arbetslinjen eller ser
du dem som lyckade skattehöjningar?
Fråga 4: Varför kunde inte skattehöjningarna ge balans i sjukvårdens ekonomi?
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Jag ställer dessa bakgrundsfrågor för jag tror att dem har betydelse även nu
hösten 2017. Till detta skall läggas den stora ekonomiska påfrestning som det
växande antalet hyrpersonal innebär. En växande befolkning, fler äldre och
medicinska framsteg ställer ytterligare krav. Förmågan att behålla och rekrytera
personal inom sjukvården kräver förbättrade löne- och anställningsvillkor. Det är
en förutsättning för att framgångsrikt fasa ut hyrpersonal. Men för att klara det
krävs utökade resurser. Den allmänna skattekraftsutvecklingen beroende på stark
sysselsättningökning ger goda resurser, men regionen är mycket personalintensiv
så det jämnar ut sig mellan skatteintäkter och personalens löner.
Vid en jämförelse mellan den rödgröns och den borgerliga budgeten 2018 finns
en skillnad på cirka 150 miljoner till vården. Alliansen har en marginell höjning av
sjukvårdsanslaget i sin budget. Samtidigt har vi berättigade diskussioner om
förlossningsvården, fler ambulanser, BUP, förstärkningar i primärvården och
förbättrande anställningsvillkor.
Min bedömning är att sjukvården är underfinansierad. Därför var det rätt att göra
en budgetförstärkning inför 2018.
Fråga 5: Är det fortfarande din bedöning att regionen kan klara den löpande
driften inom sjukvården samt alla de förbättringar som nämns i debatten utan
resursförstärkning?"


Beslutsunderlag
Interpellation till regionstyrelsens vice ordförande angående budgetfrågor
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32.

Interpellation till personalutskottets ordförande Miljöbilar 17RK1652
Sammanfattning
Carina Bengtsson (C) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande Robert Olesen (S):
"Centerpartiet har tidigare skrivet en motion om miljöbilar och fick den beviljad.
I april på Regionfullmäktige ställde Sven Sunesson C frågan till Robert Olesen
varför inte beslutet om miljöbilar till vår personal var genomfört. Du svarade att
det kommer upp på Personalutskottet i maj. Det kom inte upp då. Det fanns inte
heller med på Personalutskottet i augusti.
Nu ställer jag frågan. Vad händer? Vad är problemet?"


Beslutsunderlag
Interpellation till personalutskottets ordförande - Miljöbilar
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33.

Interpellation till personalutskottets ordförande Bisysslor 17RK1686
Sammanfattning
Ove Löfqvist (M) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande Robert Olesen (S):
"Alla landsting/regioner, inklusive Region Kronoberg, har idag brist på
framförallt läkare och sjuksköterskor till sin verksamhet. För att rekrytera
personal och därmed minska behovet av hyrpersonal krävs det därför inom alla
områden ett nytänkande och ett mycket aktivt arbete i syfte att anställa personal i
stället för att hyra in personal.
Region Kronoberg har, som alla offentliga arbetsgivare, en skyldighet att se till att
det inte förekommer bisysslor som kan skada Kronobergarnas förtroende för
verksamheten.
En bisyssla är en anställning eller ett uppdrag som den anställde har vid sidan av
sin huvudanställning, tillfälligt eller permanent. Bisysslor kan då vara tillåtna eller
otillåtna. Otillåtna bisysslor är antingen förtroendeskadliga, arbetshindrande eller
konkurrerade.
Samtliga chefer inom Region Kronoberg ska vid introduktion av nyanställda, och
vid de årliga medarbetarsamtalen, kartlägga omfattningen av bisysslor. Därefter
ska eventuella bisysslor bedömas huruvida de är förenliga med antagna riktlinjer.
I Region Kronobergs riktlinjer för bisysslor kan man bland annat läsa:
- Bisyssla i bemanningsföretag – man kan inte samtidigt vara anställd hos, och
inneha bisyssla hos sin huvudarbetsgivare.
- Bisyssla ska bedömas som arbetshindrande om den innebär att arbetsgivaren
inte kan planera sin verksamhet utan att ta hänsyn till medarbetarens bisyssla.
- Medarbetare får inte ha bisyssla som menligt konkurrerar med arbetsgivarens
verksamhet. Till exempel att det inte är tillåtet att arbeta i egen regi eller hos
annan arbetsgivare i en verksamhet med samma utbud eller kundkrets som
Regionens.
Jag vill med anledning av detta ställa några frågor till ordföranden i
personalutskottet Robert Olesen:
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1. Är Region Kronobergs riktlinjer för bisysslor överensstämmande med andra
regioners/landstings?
2. Följs riktlinjerna inom hela organisationen?
3. Hur stor andel av regionens anställda har en godkänd bisyssla?
4. Finns det/har det funnits risk att arbetsgivaren inte kunnat planera sin
verksamhet på grund av arbetstagares bisyssla?
5. Jag tycker att det finns anledning att se över riktlinjerna i syfte att underlätta för
exempelvis sjukhusspecialister att under jourkomp/motsvarande även kunna
tjänstgöra på Vårdcentraler. Detta för att underlätta minskningen av antalet
externt anställda hyrläkare.
Hur ser personalutskottets ordförande och den politiska ledningen i region
Kronoberg på detta?"


Beslutsunderlag
Interpellation till ordförande i regionstyrelsens personalutskott rörande bisysslor.
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34.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Väntetider till mammografiscreening
17RK1689
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Väntetidsintervallet mellan mammografiundersökningar har ökat. Förra hösten
var det 30 månades väntetid. Detta berodde på de brister som det nya
röntgeninformationssystemet innebar. Under våren genomfördes en stor drive
med bl a öppettider på lördagar och inhyrd personal för att komma tillrätta med
väntetiderna. I slutet av maj var väntetiden nere i 24 månader. Nu i höst är
verksamheten tillbaka på ruta ett med längre väntetider eftersom inga nya
satsningar på att korta väntetiderna görs.
Enligt uppgift har upptäckten av metasterad cancer i lymfkörtlarna i princip
fördubblats under den tid som väntetiderna för mammografiscreening ökat. Av
120 patienter har ca 35 procent upptäckt cancer jämfört med tidigare
förhållanden på ca 15-20 procent. Det innebär i så fall en oacceptabel försämring
för kvinnorna.
Med anledning av ovan ställer jag följande frågor:
1. Finns det någon plan för att förbättra tiderna för mammografiscreening under
hösten?
2. Är uppgifterna om en betydligt högre förekomst av upptäckt cancer under
perioden som screeningsintervallet försämrades riktiga?"


Beslutsunderlag
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om väntetider till
mammografiscreening.
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35.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Utvecklingen av Äldrehälsa Kronoberg
17RK1690
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Enligt uppgifter i media har Äldrehälsa Kronoberg haft mycket svårt att
rekrytera läkare till sig. Eftersom vi alla är övertygade om att detta är ett bra
projekt, är det viktigt att vi får information om hur det framskrider. Jag vill därför
ha svar på följande:
1. Hur många läkare ska rekryteras enligt plan, och hur många är hittills
rekryterade?
2. Vilka andra åtgärder är genomförda inom Äldrehälsa Kronoberg?
3. Hur går införandet av detta arbetssätt i övriga länet?"


Beslutsunderlag
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående utvecklingen av Äldrehälsa
Kronoberg.
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36.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Psykologer inom primärvården. 17RK1691
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Region Kronoberg har under flera år arbetat för att öka antalet psykologer i
primärvården. Vi har stöttat både utbildningen och arbetat för att få färdiga
psykologer till våra vårdcentraler.
Jag har nu från olika källor nåtts av information om att denna satsning inte alls
har fått det resultat som önskats. Jag undrar med anledning av detta följande:
1. Hur många psykologer finns det på Region Kronobergs vårdcentraler
respektive de privata?
2. Hur ser regionstyrelsens ordförande på detta?
3. Vad kommer regionstyrelsens ordförande göra för att förbättra situationen?"


Beslutsunderlag
Interpellation till regionstyrelsens ordförande angående psykologer inom primärvården.
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37.

Interpellation till folkhälsoberedningens ordförande Motion om ersättningsmodell för vårdval primärvård
17RK1695
Sammanfattning
Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
folkhälsoberedningens ordförande Michael Öberg (MP):
"Alliansen skrev en motion i oktober 2016 om en ny ersättningsmodell för
vårdval primärvård, beslutet om tidssättning i RSAU i november 2016 blev:
att remittera motionen till Folkhälsoberedningen för att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser med andra
landstings/regioners modeller samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige under hösten 2017.
Mina frågor är:
Har det gjorts något utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser
med andra landstings/regioners modeller ännu?
När kommer Folkhälsoberedningen att behandla motionen?
Vid vilket fullmäktigesammanträde kommer motionen att behandlas?"


Beslutsunderlag
Interpellation till ordförande i folkhälsoberedningen angående motion om ersättningsmodell för
vårdval primärvård.
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38.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Köerna till hörselvård i Region
Kronoberg 17RK1696
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Genom tidigare agerande i Hälso- och sjukvårdsnämnden har Centerpartiet fått
gehör för att korta de långt mer än årslånga köerna till hörselundersökning inför
eventuell utprovning av hörapparat. Detta har påbörjats genom upphandling och
kompletteras med nya rutiner internt inom regionen. Köerna rapporteras minska.
I och med beslut att införa oberoende av hyrläkare för att spara 60 miljoner
kronor, stoppades upphandling av externa hörselundersökningar och därmed
eventuell utprovning av hörapparat. Jag är orolig att köerna återigen kommer att
öka med förlängd isolering, sämre mående och sämre livskvalitet för både dem
som nu är i kön och för dem som i närtid kommer att söka för nedsatt hörsel. Vi
har en ökande åldrande befolkning samtidigt som det inte enbart är äldre som har
behov av hörapparat, utan även t ex människor som är i arbetslivet.
Utöver de sökandes problem tillkommer arbetet med att hantera en lång kö samt
det faktim att folk söker ännu tidigare för sina behov då det är känt att kön är
extra lång.
Därför ställer jag följande frågor:
1. Hur lång är kön för dessa vårdsökande i nuläget och hur har utvecklingen på
kön sett ut under det senaste året?
2. Hur beräknas denna kö påverkas av stoppet av upphandling? Dvs hur skulle
utvecklingen sett ut om regionen inte stoppat externt utförda undersökningar?
3. Hur ser köpt vård ut för dessa patienter, dvs att man man själv söker hjälp
utomläns?
4. När beräknas kön vara nere på acceptabel nivå inberäknat tillkommande
behov?
5. Hur långt i förväg ska man ställa sig i kön för att få hjälp i rätt tid efter behov?"
Beslutsunderlag
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Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående köerna till hörselvård i
Region Kronoberg.
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39.

Interpellation till kulturnämndens ordförande Kulturens tillgänglighet i hela länet 17RK1697
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till kulturnämndens
ordförande Ragnar Lindberg (S):
"Regionens olika kulturinstitutioner har i stor utsträckning sin bas i Växjö. Det
ingår i deras uppdrag att verka i hela Region Kronoberg för att
kulturverksamheten ska spridas till alla i länet. Vi mäter årligen antalet besökare i
kulturverksamheten och redovisar i delårsrapporter och årsredovisning och mål
finns satta i budget. Målet för 2017 är att antalet besökare i kulturverksamheter i
övriga kommuner (exklusive Växjö), ska vara 54 % av antalet besökare i Växjö.
2013 var det 62 %, 2016 bara 43 %. Tyvärr lyckas inte kulturverksamheten
spridas i tillräckligt stor utsträckning.
Mina frågor till Kulturnämndens ordförande är:
1. Är du nöjd med resultaten av hur kulturverksamheten sprids i länet?
2. Vilka åtgärder planerar kulurnämnden för att uppnå uppsatta mål om 54 % för
år 2017?
3. Hur ska antalet besökare i kulturverksamheten i länet upprätthållas så att hela
länet ges samma möjligheter?"


Beslutsunderlag
Interpellation till ordförande i kulturnämnden angående kulturens tillgänglighet i hela länet.
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40.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Hur är effektiviteten på BUP? 17RK1707
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårds
ordförande Charlotta Svanberg:
"Väntetiderna till behandling och utredning på BUP ökar kraftigt och är sedan
länge totalt oacceptabla.
Ett antal skäl till varför det är så har redovisats, bl.a. svårighet att rekrytera
personal. Men det finns anledning att titta närmare på hur effektivt BUP är sett
till antal besök per heltidsarbetande vårdgivare.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i projektet Uppdrag psykisk hälsa
kartlagt barn och ungdomspsykiatrins resurser för hela landet och resultatet
redovisas i en rapport som kom i somras.
Rapporten visar stora skillnader i produktivitet mellan olika landsting mätt som
antal besök i öppenvård per år och heltidsarbetande vårdanställd. Jönköping
ligger i topp med 383 besök och Västerbotten lägst med 208. På sjätte plats
nerifrån ligger Kronoberg med 212 besök vilket är klart under genomsnittet.
Enligt information från SKL kan man räkna med att 6 veckor av ett år går bort
för semester och 6 veckor för utbildning, helgdagar mm generöst räknat. Då
återstår 40 veckor, dvs 200 arbetsdagar för 212 besök. Det betyder något mer än
ett besök per dag och vårdgivare!!
Frågor:
1. Är statistiken från Kronoberg korrekt ?
2. Vilket måltal har BUP i Kronoberg för antal besök per vårdgivare.
3. Om måltalet är högre än nuvarande nivå – hur kommer BUP att uppnå målet?
4. Anser du att det finns det något som Kronoberg skulle kunna ta efter från
Jönköping vad gäller arbetssätt?"


Beslutsunderlag
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - hur är effektiviteten på BUP?
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41.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden
ordförande - Samlat Barnens hus på CLV 17RK1731
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Under lång tid har det funnits tankar på att samla i stort sett all barnsjukvård på
samma ställe på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande
landstingsstyrelsen enigt att samla all barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och
ungdomshabiliteringen), vilket är det senaste definitiva beslutet i frågan.
I slutet av 2016 presenterades ett alternativ på utbyggnad som innebar att tanken
med ett samlat barnens hus skrotades. Detta förslag fick massiv kritik och blev
som tur är inget med. Nu är alla tillbaka med att arbeta för ett samlat Barnens hus
på Centrallasarettet i Växjö, men jag anser att diskussionerna om ett alternativ har
skapat både oro och gjort att arbetet har tappat fart, vilket är olyckligt. Nu måste
all energi fokuseras för att så snart som möjligt samla all specialiserad barn-/ och
ungdomsverksamhet. Ansvaret för att hela Barnenshusarbetet stannade upp i
höstas vilar ett stort ansvar för på den Socialdemokratiskt ledda politiska
ledningen i Region Kronoberg. Den styrande minoriteten måste ta sitt ansvar och
leda Region Kronoberg efter de politiskt fattade besluten.
Kronobergs läns barn och unga behöver ett Barnens hus för att kontakten med
vården ska bli så samordnad och tillgänglig som möjligt med fokus på barnet och
familjens behov. Om/när ett barn blir sjukt eller föds med ett funktionshinder
påverkas hela familjen och då måste vi göra vad vi kan från samhällets sida för att
underlätta, skapa trygghet och tydlighet. Visionen är att patienten och familjen
ska uppleva vården som förebyggande, "sömfri", köfri, samarbetsinriktad med en
helhetssyn där patienten har makt och inflytande och den upplevda hälsan är
starkt styrande. Det mest ideala är att om patienten behöver träffa flera olika
specialister ska sjukvårdspersonalen komma dit patienten är istället för att
patienten ska behöva flytta runt på olika ställen.
Detta är en angelägen fråga för länets barn och ungdomar och dess familjer.
Mina Frågor till Charlotta Svanberg:
1. Står den politiska ledningen fortfarande bakom ett samlat Barnens hus på
CLV?
2. Hur ser det fortsatta arbetet ut för att genomföra ett samlat Barnens hus på
CLV?

Utskriftsdatum: 2017-09-20

Page 47 of 528

Kungörelse och föredragningslista
Utskriftsdatum: 2017-09-20

3. När bedömer du att Barnens hus på CLV kan stå klart?
4. Är det möjligt att skapa Barnens Hus och ha en organisationsform där BUP
verksamhetsmässigt tillhör en annan verksamhet?
5. På vilket sätt stämmer omorganiseringen av BUP till Vuxenpsykiatrin, med
målsättningen att skapa en sömfri, smidig och tydlig vård med barnen i centrum?"


Beslutsunderlag
Interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden om ett samlat Barnens hus på
CLV

Utskriftsdatum: 2017-09-20
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42.

Interpellation till trafiknämndens ordförande - Bättre
information vid trafikstörningar 17RK1736
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till trafiknämndens
ordförande Peter Freij (S):
"Tyvärr inträffar trafikstörningar i den trafik som Region ansvarar för. Det gäller
såväl tågtrafik som busstrafik. Störningarna kan ha olika orsaker men denna
interpellation handlar inte om det.
Den handlar om brister i information till de resande. Jag har själv flera gånger
förvånats över bristen på information till de resande och hört ett antal personer
återge likande erfarenheter. Jag har även blivit förvånad när chauffören sagt att att
han/hon inte har några informationsuppgifter.
Den bristande informationen är ofta lika eller mer irriterande än själva
förseningen.
Jag ställer därför följande frågor till trafiknämndens ordförande:
1. Vem är ansvarig för informationen till resenärerna? Det gäller såväl muntlig
som skriftlig information samt skyltning.
2. Är avtalet / avtalen tydligt (a) ?
3. Är du nöjd med nuvarande situation?
4. På vilket sätt kan informationen förbättras?"


Beslutsunderlag
Interpellation - bättre information vid trafikstörningar

Utskriftsdatum: 2017-09-20
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43.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kostnader för tomma lagerlokaler i Blekinge
17RK1747
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Sedan många år tillbaka har Kronoberg gemensamma lagerlokaler, för
medicinskteknisk utrustning, tillsammans med Blekinge. Lokalerna är förlagda till
Blekinge. 2015 gjordes en bedömning av ansvarig logistiker för Materialdepån
som konstaterade att det fanns ett behov av nya och bättre lokaler. En lämplig
lokal hittades och kontakt togs med det aktuella företaget som ägde lokalerna.
Efter lokalinventering av ansvariga tjäntemän bekräftades att lokalerna uppfyllde
större delen av de krav som man efterfrågade. En överenskommelse gjordes
emellertid om att ytterligare ett par anpassningar skulle göras av lokalerna. Ett
avtal formulerades och den 16 november 2015 bekräftades, via mail, att LS i
Blekinge hade beslutat att flytta in i de avtalade lokalerna och man hade fastställt
inflyttningen till den 1 april 2016.
Det aktuella företaget gjorde omgående de avtalade anpassningarna av de aktuella
lokalerna eftersom inflyttning var fastställd inom kort. I maj 2016 framkom
emellertid att ett kontrakt hade tecknats med ett helt annat företag- utan officiell
politisk förankring. Vid en jämförelse av de båda kontrakten uppstår många
frågor. Förutom att dialogen och besluten inom politiken verkar helt frånvarande
så innebär det "nya" kontraktet bland annat en betydande ökning av
hyresnivåerna, sämre tillgänglighet och högre uppvärmningskostnader.
Sammanfattningsvis en kraftig fördyrning gentemot det första kontraktet.
Ärendet är nu prövat i förvaltningsdomstolen där landstinget i Blekinge förlorade
vilket innebär att det andra avtalet inte är giltigt. Kammarrätten valde att inte ta
upp fallet vilket innebär att Förvaltningsdomstolens dom kvarstår. Ärendet har
därefter överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen där dom väntas inom kort.
Trots att avtalet blivit ogiltigförklarat i två instanser har det framkommit att
landstinget i Blekinge betalar en löpande hyra på 2 040 000/år för dessa lokaler
som saknar avtal. Eftersom Kronoberg och Blekinge har en samlokalisering av
lagerlokalerna så är detta anmärkningsvärda slöseri med skattebetalarnas pengar
av intresse för kronobergarna också.
Enligt mediarapportering från lokal media så har inflyttning påbörjats i
lagerlokalerna den 13 september, trots att det inte finns något giltigt avtal.

Utskriftsdatum: 2017-09-20
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Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
1. På vilket sätt har Region Kronoberg varit involverade i diskussionerna och
informerade om den pågående rättsprocessen kring våra gemensamma
lagerutrymmen i Blekinge?
2. Anser du att det är rimligt att vi flyttar in i lagerlokaler som två rättsinstanser
har ogiltigförklarat avtalet och en rättslig process är pågående.
3. Betalar Region Kronoberg del av hyran för lagerlokalerna i Blekinge som nu är
aktuella för en juridisk prövning, och i så fall hur mycket?"


Beslutsunderlag
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande om tomma lagerlokaler i Blekinge

Utskriftsdatum: 2017-09-20
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44.

Enkel fråga till regionstyrelsens ordförande Organisationsförändringar 17RK1727
Sammanfattning
Thomas Ragnarsson (M) har ställt följande enkla fråga till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Socialdemokraterna i Ljungby inbjöd till ett öppet möte angående Ljungby
lasaretts framtid i augusti månad. Vid detta möte fick du en fråga om när ni som
styrande skulle initiera en organisationsförändring, med tanke på att
centrumbildningen har visat sig vara en förödande organisationsforum för det
lilla sjukhuset. Ditt svar var, att detta inte är en politisk fråga, utan en fråga som
ska hanteras av vår regiondirektör Martin Myrskog.
Min fråga är således:
Är det Anna Franssons mening att organisationsfrågan inte är en politisk fråga
utan en tjänstemannafråga?"


Beslutsunderlag
Fråga till Regionstyrelsens ordförande om organisationsform angående Ljungby lasarettet

Utskriftsdatum: 2017-09-20
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45.

Svar på enkla frågor

46.

Mötets avslutande

Utskriftsdatum: 2017-09-20
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Fördelning av medborgarförslag - Förslag om utbyggnad
av Ljungby lasarett 17RK1220

Page 54 of 528

Page 55 of 528

9
Fördelning av medborgarförslag – Regler för hur
personalen får vara klädd 17RK1502
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Fördelning av medborgarförslag - Gruppbiljett även för
kunskapsresor 17RK1698
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Jarl Johan RST kansliavdelningen
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

region@kronoberg.se
den 6 september 2017 11:23
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben

namn: Mona Jonsson
adress: Klarbärsvägen 5 352 61 Växjö
telefon: 0731837322
forslag: Mitt förslag är att den Gruppbiljett som skolor idag kan beställa även gäller i fråga om så kallade
Kunskapsresor där bussar bokas utöver Linjetrafiken.
För att möjliggöra att barn/ elever får utökade möjligheter till kontakter med omvärlden samt att det inte alltid finns
linjetrafik till de kunskapsmål som önskas besökas.
Dessutom görs reklam för att åka kollektivt och allra bäst vore om ungdomar skulle kunna åka gratis vid dessa s.k.
Kunskapsresor som kan innebära resor till studiebesök, kulturella besök och friluftsmål.
Hälsning
Mona Jonsson

1
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Indelning i valkretsar i val till regionfullmäktige 2018
16RK1433
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§ 172. Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018 16RK1433

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Lessebo
kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot regionstyrelsens förslag.
Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av två valkretsar. Älmhults
kommun har ej inkommit med synpunkter
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017




Beslutsunderlag
§238 RSAU Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse
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§ 238. Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018 16RK1433

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att tillfråga
länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Lessebo
kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot regionstyrelsens förslag.
Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av två valkretsar. Älmhults
kommun har ej inkommit med synpunkter
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1433
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-30

Regionstyrelsen

Beslut om Region Kronobergs (landstingets) indelning i
valkretsar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
Att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun,
Lessebo kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av
två valkretsar. Älmhults kommun har ej inkommit med synpunkter.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslut om Region Kronobergs (landstingets) indelning i valkretsar
Följebrev – Information angående landstingens indelning i valkretsar
Valmyndighetens manualer – Länsstyrelsens och valnämndens arbete
med val-geografi och mandat

Sida 1 av 1
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Diarienr: 16RK1433
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-30

Beslut om Region Kronobergs (landstingets) indelning i
valkretsar
Ärende
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Genomförande
Genom en ändring av vallagen (2005:837) är varje landsting från och med den 1
januari 2015 en enda valkrets vid val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige),
om inte fullmäktige beslutar om indelning i två eller flera valkretsar. Tidigare har
lagen ställt krav på valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige, vilket alltså
tagits bort.
I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg
bestående av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra
Kronoberg bestående av Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.
Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av regionfullmäktige senast den 31
oktober året före valår. Innan beslutet ska kommunerna i länet ha fått tillfälle att
yttra sig i ärendet. Regionstyrelsen har gett kommunerna i länet möjlighet att yttra
sig i ärendet och svar har inkommit från samtliga kommuner förutom Älmhults
kommun.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Växjö kommun, Alvesta kommun,
Lessebo kommun och Uppvidinge kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att regionfullmäktige utgörs
av två valkretsar, som tidigare. Älmhults kommun har inte inkommit med några
synpunkter i ärendet.
Efter beslutet ska valkretsindelningen fastställas av länsstyrelsen. Beslutet ska
baseras på länsstyrelsens statistik över antalet röstberättigade, som publiceras den
1 mars året innan valår.
I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg
bestående av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra
Kronoberg bestående av Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslag till beslut om att Kronobergs län utgör en enda valkrets till
regionfullmäktige 2018 föranleder inga ekonomiska konsekvenser för Region
Kronoberg.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att besluta att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
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överlämna fullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för för
fastställande.
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Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
15RK2014

Page 67 of 528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 170. Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016 15RK2014

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att återremittera Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt
handläggning.
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd för 2016 C, KD, L, MP, M, S och V.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni
räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år
(avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska
redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt
räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Yrkanden
- Håkan Engdahl (-) yrkar att Sverigedemokraternas redovisning av partistöd inte ska
godkännas, eftersom redovisningen och granskningen undertecknats av samma person.
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- Göran Giselsson (M) yrkar att Sverigedemokraternas redovisning ska återremitteras för
fortsatt handläggning.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och Britt-Louise Berndtsson (C).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Håkan Engdahls (-) yrkande att Sverigedemokraternas redovisning inte ska godkännas.
- Göran Giselsson (M) yrkande att Sverigedemokraternas redovisning ska återremitteras.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för C, KD, L, MP,
M, S och V och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att Sverigedemokraternas redovisning ska
återremitteras eller behandlas vid sammanträdet. Hon finner att regionstyrelsen beslutar
att den ska återremitteras.
Reservation
Håkan Engdahl (-) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017




Beslutsunderlag
§236 RSAU Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016
Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas redovisning
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd

Paragrafen är justerad

Page
Page70
3 of 3
528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 236. Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016 15RK2014

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni
räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år
(avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska
redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt
räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016
Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd

Page
Page71
1 of 2
528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05










Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas redovisning
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-09-18

Regionstyrelsen

Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd för 2016 C, KD, L, MP, M, S
och V.

Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska
senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts
till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i
så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som
partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2016.
Regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas
redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-09-18

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016,
Kristdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Liberalernas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Miljöpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Moderata samlingspartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016.
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Kallelse och handlingar
distriktskongressen
Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt
Den 95:e ordinarie distriktskongressen

Alvesta Folkets Hus, 18 mars 2017
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Musik: Trad
Text: Tove Alsterdal

Vi bygger landet i gärning och ord
där andra gick före och plöjde vår jord,
skapade livet, och arvet de gav,
i stad och på landet från skogar till hav.
Vi är de människor
som bygger landet.
Ja, det är du och jag och vi
som skapar framtid,
som föder glädje.
Ja, det är vi som ger det liv.
Malmen ur berget som smiddes till stål,
timret ur skogen och skolornas mål,
omsorg om gamla, om städning och mat
byggde tillsammans en välfärdens stat.
Vi är de människor…
Frisk eller sjuklig, en fattig eller rik,
en människa är alltid en människa lik.
En främling, en släkting, en hungrande i nöd,
alla har del i vårt dagliga bröd.
Vi är de människor…
Hör hur det sjunger bland stugor och betong,
hör hur det växer till framtidens sång.
Drömmen om rättvisa, frihet och fred
Kan blott besannas när många går med.
Vi är de människor…
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Distriktsstyrelsen hälsar dig välkommen till Socialdemokraterna i Kronobergs
distriktskongress den 18 mars i Alvesta Folkets Hus. Vi översänder här handlingar
där du hittar tider, dagordning och allt annat du behöver veta.
Handlingarna finns också digitalt på vår hemsida:
www.socialdemokraterna.se/kronoberg
Ombud
Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din
arbetarekommun som kallar ersättare.
Gäst
Om du som gäst önskar delta i kongressen, anmäl dig till Olof Björkmarker via
olof.bjorkmarker@socialdemokraterna.se eller telefon 070-241 22 21
Frågestund
Distriktskongressens frågestund är till för dig som ombud. Tanken med frågestunden
är att låta en aktuell debatt kunna ta plats på distriktskongressen utan att behöva
skriva en motion långt i förväg. I år kommer temat vara regeringens budget som
kommer att presenteras med tid för efterföljande frågor.

Med partihälsningar februari 2017
Distriktsstyrelsen
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Arbetsordning
Dagordning
Distriktsstyrelsens berättelse
Revisionsberättelse
Övriga berättelser
Motioner
Distriktsstyrelsens förslag
Valberedningens förslag

sidan 5
sidan 6
sidan 7
sidan 23
sidan 24
sidan 30
sidan 59
sidan 63

Handlingarna kompletteras på plats med förslag till lista för stiftsfullmäktige samt
förslag till distriktskongressens mötespresidie och redaktionsutskott.
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Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
95:e ordinarie distriktskongress
Begära ordet
Yrkande

Begärs skriftligt till presidiet via lapp.
Sker skriftligt till presidiet via lapp.

Talartid
Replik

Tre minuter, kan kortas efter beslut.
Ges vid personligt omnämnande.

Omröstning
Personval

Genomförs med acklamation (ja-rop).
Genomförs med acklamation eller vid votering
genom sluten omröstning.
Begärs muntligen, genomförs med handuppräckning.
Votering vid personval genomförs med slutenomröstning
Begärs muntligen.

Votering
Rösträkning
Streck i debatten

Streck i debatten prövas när så begärs samt då 5
personer av samma kön har talat efter varandra
eller står uppskrivna i rad på talarlistan.

Lördag 18 mars i Alvesta Folkets Hus
08.30 – 09.30

Samling, anmälan av ombud, kaffe

09.30 – 12.00

Kongressöppning och kongressförhandlingar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 16.00

Kongressförhandlingar

16.00

Avslutning

Sidan 5
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Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
95:e ordinarie distriktskongress
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Kongressen öppnas
Beslut om arbetsordning
Beslut om dagordning
Fastställande av antal ombud
Beslut om kongressens offentlighet
Val av kongressens funktionärer
a) två ordförande
b) två sekreterare
c) tre ombud att justera protokoll
d) tre ombud att utgöra rösträknare
e) fem personer att utgöra redaktionsutskott
Behandling av distriktsstyrelsens berättelse
Behandling av revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Behandling av övriga berättelser
a) riksdagsgruppens berättelse
b) regiongruppens berättelse
c) europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse
Behandling av inkomna motioner
Behandling av distriktsstyrelsens förslag
a) fastställande av distriktsstyrelsens aktivitetsplan
b) budget 2017
d) eventuellt övriga förslag från styrelsen
Gästerna har ordet
Val med anledning av Kyrkoval 2017
a) Lista till stiftsfullmäktige
Val av partiorgan
a) en distriktsordförande
b) tio ledamöter till distriktsstyrelsen
c) tio ersättare till distriktsstyrelsen
d) fyra ledamöter till verkställande utskott
e) tre revisorer
f) tre revisorssuppleanter
Kongressen avslutas
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Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2016 till
partidistriktets 95:e kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av
distriktsstyrelsen den 13 februari 2017.

Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga
partiorganisationen i länet vara den ledande politiska kraften i Kronoberg. Det
innebär att den politiska dagordningen ska sättas av partiet och att det är
socialdemokratiska förslag som får utrymme i den politiska debatten.
Verksamhetsplanen som antogs av distriktskongressen 2015 sträcker sig över
valet 2018 och målen under detta stycke ska också utvärderas först efter hela
planperioden. För 2016 har distriktsstyrelsen arbetat fram en aktivitetsplan som
distriktskongressen antagit.
Måluppfyllelse
 Antalet medlemmar ska uppgå till 3300 till 2018-12-31.
Följs upp efter valet 2018.
 Partidistriktet ska ha 10 mandat på partikongressen 2017.
Målet ej uppfyllt – utfallet blev 8 mandat.
 Samtliga nya medlemmar ska erbjudas studier under sitt första år som
medlem.
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har påbörjat arbetet med
medlemsutbildningen steg ett. Följs upp löpande under perioden.
 Samtliga förtroendevalda i partidistrikt, arbetarekommuner och Sföreningar ska ha arbetat med Framtidspartiet under perioden.
Följs upp 2018-12-31.
 Samtliga arbetarekommuner ska ha tillgång till egna utbildade
studiehandledare.
Målet delvis uppfyllt. Följs upp löpande under perioden.
 Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra
medlemsutbildningens första steg.
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har 2015 och 2016 genomfört hela eller
delar av medlemsutbildningens steg ett. Följs upp löpande under perioden.
 Partidistriktet skall genomföra medlemsutbildning steg 2.
Målet uppfyllt. Medlemsutbildning steg 2 genomfördes 2016.
Följs upp löpande under perioden.
 De facklig-politiska aktiviteterna på länsnivå ska ha ökat.
Följs upp under perioden.
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 Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra ett strategiskt
opinionsarbete.
Målet delvis uppfyllt, har påbörjats i några arbetarekommuner.
Följs upp löpande under perioden.
 Valresultatet 2018 ska leda till ytterligare mandat i Region Kronoberg och
att det tredje mandatet till Riksdagen återtas.
Följs upp efter valet 2018.
Besök i länet

Kronoberg har under 2016 besökts av företrädare från central nivå i
partiorganisationen, regering, riksdag och närstående organisationer.
Mikael Damberg, näringsminister, har varit flitig besökare i länet med tre besök, 6
april, 17 augusti och 25 november.
Ardalan Shekarabi, civilminister, 17 maj
Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, 7 september
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, 20 september
1 maj

Under parollen Tillsammans för Sverige firades 1 maj 2016.
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd

Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot
Laila Naraghi, politiskt sakkunnig utrikesdepartementet
Helene Petersson, riksdagsledamot Jönköpings län
Firade i Göteborg
Olof Björkmarker, ordf regionala utvecklingsnämnden, Region
Kronoberg
Uppvidinge Firade i Växjö
Växjö
Sören Juvas, förbundsordförande HBT-socialdemokrater Sverige
Älmhult
Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot

Medlemsutvecklingen har under året legat på en stabil nivå. Det nya
medlemssystemet har stora möjligheter som kommer bli väl använda.
Övergångsfasen har gjort att sedvanlig statistik och jämförelser ej kan göras i
denna verksamhetsberättelse. En fördjupning och ett breddat ansvar för systemet
där fler företrädare i länets arbetarekommuner har kunskap och kan använda
systemet kommer bli viktigt.
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Redovisning av antalet förtroendevalda socialdemokrater uppdelade i män och kvinnor
Fullmäktige
Totalt Män Kvinnor

Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Regionen
Totalt

14
16
15
10
14
11
20
15
22
137

8
10
7
5
9
8
10
7
11
75

6
6
8
5
5
3
10
8
11
62

Nämnder & styrelser
Totalt Män Kvinnor

Varav presidier
Totalt Män Kvinnor

31 18 13
30 20 10
38 19 19
13 8
5
27 17 10
18 11 7
65 29 36
32 22 10
30 14 16
284 158 126

13
10
12
6
10
5
16
12
12
98

10 3
6 4
8 4
4 2
7 3
3 2
7 9
9 3
8 4
62 36

Måluppfyllelse
 Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring
medlemsvärvning och medlemsmottagande.
Ej genomfört, planerat våren 2017.
 Aktiviteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha
medlems-värvning i fokus.
Genomfört.
 En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska
göras.
Genomfört.

Studieverksamheten under 2016 genomfördes enligt plan och i samarbete med
flera andra organisationer, däribland Jönköpings läns partidistrikt gällande Röda
Akademin och medlemsutbildning steg 2 samt med Växjö Arbetarekommun
gällande ledarutbildning steg 1.
Distriktsstyrelsens studieansvariga har deltagit aktivt i planering och
genomförande av studieverksamheten. Fokus har legat på att den nationella
studieplanen ska genomföras och att alla delar av organisationen har redskap och
möjlighet att självständigt genomföra sin del av ansvaret. En studieträff i
partidistriktets regi har genomförts.
Måluppfyllelse
 Partidistriktet ska genomföra utbildning för handledare tillsammans med
ABF.
Genomfört.
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 Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetarekommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med
distriktet och/eller med andra arbetarekommuner.
Genomfört.
 Minst en medlemsutbildning steg 2 ska genomföras av partidistriktet i egen
regi eller i samarbete med partidistrikten i Sydöstra regionen.
Genomfört.
 Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete
med närliggande distrikt.
Genomfört.
 En dag för styrelsen ska genomföras under våren samt ett större
medlemsforum under hösten.
Genomfört.
 Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors
folkhögskola.
Genomfört.
Partidistriktet har under året samverkat med LO-distriktet för att föra ut
socialdemokratisk politik via frukostmöten och andra träffar. Ett aktivt arbete har
skett i planeringen av framförallt länets egna ledamöters besök, men även till viss
del gällande nationella företrädares besök på arbetsplatser.
Måluppfyllelse
 Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring
regeringens politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.
Genomfört.
 Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av
arbetet med Framtidspartiet.
Genomfört.
 Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.
Ej genomfört.
 Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid
arbetsplatser ska utvecklas.
Genomfört.
 Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot
främlingsfientlighet tas.
Genomfört.

Arbetet har under 2016 fokuserats på att belysa situationen i omvärlden på
partidistriktets evenemang och möten. Vidare har kontakter tagits för kommande
internationella projekt och utbyten. Då detta är ett långsiktigt arbete har inte det
slutförts.
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Måluppfyllelse
 Partidistriktet ska under 2016 undersöka möjligheten att själva eller
tillsammans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt
eller nätverkssamarbete.
Påbörjat, men ej fullt genomfört.
 Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma
aktuella skeenden i omvärlden.
Genomfört.
Arbetet med att skapa en mer hållbar och sammanhållen opinionsbildning från
kommun, region, stat och europeisk nivå har fortsatt. I det dagliga arbetet
genomförs detta genom medieplansarbetet men också genom besök från
företrädare i diverse verksamheter.
Måluppfyllelse
 Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman
opinionsbildning och politik från kommunal, regional, nationell och
europeisk nivå ska fortsätta.
Genomfört.
 Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna
i Europaparlamentet.
Ej genomfört.
 Tillsammans med arbetarekommunerna ska arbetet med ett mer strategiskt
opinionsarbete inledas/fortsätta.
Påbörjat men ej fullt genomfört.

Partidistriktets 94:e kongress hölls den 19 mars i Alvesta Folkets Hus.
Kongressen behandlade 17 motioner och ibland annat frågor kring NATO och
solidarisk flyktingpolitik gick diskussionerna varma.
Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, gavs nytt förtroende som
distriktsordförande. Tillsammans med partistyrelsens gäst, justitieminister Morgan
Johansson, delade Monica ut Erlandermedaljer till Kenneth Henrysson, Ljungby,
Ingemar Karlsson, Ljungby Anne-Christine Niklasson, Alvesta, Åke Eriksson,
Växjö, Carl-Olof Bengtsson, Växjö, Göran Borg, Växjö.
Morgan Johansson hälsade till kongressen och berättade att mycket av det som
regeringen genomfört i form av vallöften har hamnat i skuggan av
mandatperiodens inledning som varit dramatisk med händelser i Sverige och i
världen. Det handlar om reformer som avskaffande av stupstocken i
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sjukförsäkringen, minskad skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer och
förbättrad A-kassa. Samtidigt har satsningar på brottsoffer- och kvinnojourer
genomförts. Beslut om att alla kommuner måste vara med att ta ansvar för
flyktingar har tagits.
Vidare menade han att Sverige tar marknadsandelar på den globala
exportmarknaden och arbetsmarknaden förbättras i en rasande takt.
Samtidigt har Sverige tagit emot 160 000 flyktingar under 2015. En stor
förändring är att många är ensamkommande barn. Sverige gjorde ett fantastiskt
jobb där frivilligorganisationer, kommuner och statliga myndigheter samarbetade.
Den verksamhet med språkutbildning som ABF och de andra studieförbunden
gör är fantastisk.
Det svenska systemet var på bristningsgränsen och väldigt hårt ansträngt. Det är
ett farligt läge rent politiskt då det öppnar upp för totalitära krafter. Det är ett
svårt etiskt och politiskt dilemma att besluta om genomförandet av de åtgärder
som regeringen vidtog kring gränserna under hösten.
Det vi har framför oss är att bygga samhället. Vi ska bygga skolor, bygga nya
bostäder och ny infrastruktur. Det är en klassisk socialdemokratisk uppgift. Det
handlar om att vi ska leva sida vid sida tillsammans även i framtiden. Vi står upp
för ett system där vi konkurrerar med hög kompetens och goda villkor, inte med
sänkta löner.
Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelades enligt nedan:
Alvesta
16
Lessebo
14
Ljungby
19
Markaryd
13
Tingsryd
12
Uppvidinge 13
Växjö
49
Älmhult
13
Måluppfyllelse
 En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner.
Partidistriktets 94:e kongress är planerad och kallad till den 19 mars i
Alvesta Folkets Hus.
Genomfört.
Distriktsstyrelsen har haft 11 sammanträden och verkställande utskottet har haft
11 sammanträden under 2016.
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En tretimmars workshop har genomförts för styrelsen med medverkan från
partistyrelsens kansli kring utvecklingen av regional handlingsplan.
Måluppfyllelse
 Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen
datumplan.
Genomfört.
 En regional handlingsplan för partiets utvecklingsarbete ska tas fram.
Genomfört.
 Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan
arbetarekommuner och partidistrikt ska fortsätta utvecklas.
Genomfört.
Måluppfyllelse:
 En ny valberedning för perioden 2016-2020 ska väljas i samband med
distriktskongressen i mars.
Genomfört.
 Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och
valkonferens gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga
regionala uppdrag, inklusive kyrkovalet.
Genomfört

Partidistriktets expedition har under 2016 varit mindre bemannad än planerat på
grund av sjukskrivning och att en medarbetare valt att lämna sin tjänst. Under
delar av året har expeditionen haft andra personer inne på timmar och delar av
tjänster bland annat för ekonomi och ledningsfunktioner.
Detta har lett till en minskad måluppfyllelse på en rad områden, däribland
opinionsbildning och medlemsutveckling.
Måluppfyllelse:
 Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.
Genomfört.
 Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.
Delvis genomfört.
 Minst ett besök ska göras till respektive arbetarekommun.
Delvis genomfört.



Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.
Arbetet påbörjat.
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av
distriktsstyrelsen den 13 februari 2016.
ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR
Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2016/2017 åtta stycken och antalet
föreningar i distriktet 49 stycken.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2016/2017 var 2580 personer, fördelade enligt
nedan.
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhults
Direktanslutna
Totalt

269
216
296
184
171
185
1057
193
9
2580
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

FÖRTROENDEVALDA
Distriktsordförande
Monica Haider, Älmhult (facklig ledare, verkställande utskottet)
Ledamöter distriktsstyrelsen
Robert Olesen, Alvesta (internationell ledare, verkställande utskottet)
Lina Cesar, Lessebo
ClasGöran Carlsson, Ljungby (kassör, verkställande utskottet)
Anne Karlsson, Ljungby
Joakim Pohlman, Markaryd (internationell ledare)
Mikael Jeansson, Tingsryd
Camilla Ymer, Uppvidinge
Anna Fransson, Växjö (verkställande utskottet)
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö (verkställande utskottet)
Henrietta Serrate, Växjö (studieledare)
Ersättare distriktsstyrelsen
Sebastian Ohlsson, Alvesta (facklig
ledare)
Lars Altgård, Lessebo
Magnus Carlsson, Ljungby
RosMari Jönsson Neckö, Markaryd
Magnus Carlberg, Tingsryd
Martina Gustafsson, Uppvidinge
Ola Palmgren, Växjö
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Charlotta Svanberg, Växjö
Stefan Jönsson, Älmhult

Adjungerade distriktsstyrelsen
Jussi Gröhn, LO-Sydost
Susanna Lif, t o m 2016-08
Jonas Ek, t o m 2016-10
Tomas Thornell, fr o m 2016-09

Distriktsstyrelsens ålderssammansättning
Tillsammans blir styrelsens ledamöter och ersättare 981 (954) år. Medelåldern är
46,7 (45,4) år. Siffror från 2016 i parentes.
Tre revisorer
Curth Eriksson, Växjö
(sammankallande)
Bertil Olsson, Alvesta
Bo Dalesjö, Ljungby

Tre revisorssuppleanter
Rose-Marie Holmqvist, Växjö
Göran Borg, Lessebo
Gun Lindell, Ljungby
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

Valberedning
Malin Lauber, Växjö (sammankallande)
Per-Anders Nordahl, Alvesta
Ragnar Lindberg, Lessebo
Jerry Rogerstam, Ljungby
Ulf Engqvist, Markaryd
Ingrid Johansson, Tingsryd
Ann-Charlotte Kakoulidou, Uppvidinge
Anton Härder, Älmhult
Isabell Lindalen, SSU
Jussi Gröhn, LO
Maria Stansert, S-Kvinnor
Partistyrelsen och verkställande utskottet
Tomas Eneroth, Växjö (suppleant i verkställande utskottet)
Monica Haider, Älmhult (suppleant i partistyrelsen)
PERSONAL
Susanna Lif, ombudsman, 100 %, sjukskriven från 2016-08-03
Jonas Ek, ombudsman, 100 % t o m 2016-10-05
Camilla Ymer, assistent, 20 %, 2016-09-01 – 2016-12-31
Tomas Thornell, ombudsman, tjänstledig, förutom perioden 2016-09-12-2016-12-23
Olof Björkmarker, ombudsman, tjänstledig
Anna Fransson, ombudsman, tjänstledig
Ola Gustafsson, politisk sekreterare, arvoderad Region Kronoberg, t o m 2016-09-11
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Verkställda beslut och åtgärder
Motion om utökning av utbildningsplatser för läkarstudenter
Riksdagsgruppen lämnade in motionen i oktober 2016, och riksdagen har ställt sig
bakom den.
Motion om översyn av hyrläkarssystemet
Regiongruppen har agerat i frågan såväl lokalt som i SKL där Region Kronoberg tagit
en ledande roll i arbetet nationellt.
Motion om att modernisera utbildningar för speciallärare och specialpedagog
Riksdagsgruppen har inlett samtal och tittar på hur de ska ta det vidare.
Motion om förbjud kvacksalveri i behandling av sjukdom
Riksdagsgruppen har ännu inte påbörjat åtgärd.
Motion om att återinföra arvsskatten
Riksdagsgruppen har ännu inte påbörjat åtgärd.
Motion om att avskaffa nattaxan
Regiongruppen har prövat frågan i taxediskussioner men ej fått majoritet för
förslaget.
Motion om informationsmaterial om socialdemokraterna
Distriktsstyrelsen har lyft frågan och kommer att ta upp den igen under våren 2017.
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Resultaträkning
INTÄKTER
Verksamhets intäkter
Övriga intäkter

Not 1

KOSTNADER
Verksamhets kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Not 2
Not 3

Verksamhetsresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 4

Resultat efter finansiella poster
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till fonder
Återföring från fonder
Årets resultat
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2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

2 954 178
143 934

2 732 843
102 782

3 098 112

2 835 625

-1 182 744
-1 528 341
-16 250

-810 542
-1 181 169
-16 250

-2 727 335

-2 007 961

370 777

827 664

20 609
-150

532

20 459

532

391 236

828 196

-390 000

-7 746
-210 000

1 236

610 450

Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

Balansrapport

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Lokalen Liedbergsgatan
Inventarier

Not 3
Not 3

97 500
0

113 750
0

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Not 5

2 240 833

2 233 374

2 338 333

2 347 124

156 196
46 144
92 816
65 725

-502
99 183
14 315
255 868
33 157

12 635

12 635

Kassa och bank

2 958 543

2 409 513

Summa omsättningstillgångar

3 332 059

2 824 169

SUMMA TILLGÅNGAR

5 670 392

5 171 293

1 692 018
1 567 068
1 236

1 302 018
959 555
610 450

Summa eget kapital

3 260 321

2 872 023

Långfristiga skulder
Landstingsgruppens fond

1 925 489

1 919 093

Summa långfristiga skulder

1 925 489

1 919 093

115 032
106 383
263 167

10 058
261 087
5 747

484 582

276 892

5 670 392

5 068 008

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 6

Varulager

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat

Not 7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 8

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1
Verksamhets intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
Kansliavgifter
Partistöd, Region Kronoberg
Övriga rörelseintäkter
Öresavrundning
Not 2
Personal
Löner och ersättning till personal,
Löner och ersättning till förtroende valda
Övriga personal kostnader / externa tjänster

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader

Not 3
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde
Årets avskrivning enligt plan

Ingående bokfört värde
Årets investeringar
Årets avskrivning enligt plan

Not 4
Ränteintäkter eller liknande poster
Utdelning andelar i intresseföretag
Ränteintäkter
Resultat från försäljning av kortfristiga placeringar
Övriga kostnader
Not 5
Långfristiga värdepappersinnehav
Riksbyggens lokalförening i Växjö, Garantikapitalbevis nr 109
Swedbank Penningmarknadsfond, Landstingsgruppens fond
KF Sparkassa Kapitalkonto, Landstingsgruppens fond
Swedbank, Lux Svenska Likvid Plus/FRN-fond
Swedbank, Framtidskonto
SPAX Brint
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2016-12-31

2015-12-31

136 949
717 067
35 718
2 037 800
26 653
-9
2 954 178

130 317
531 414
24 125
2 047 000
102 782
-13
2 835 625

-1 122 465
-10 881
-30 900
-1 164 246

-788 311
-5 706
-47 148
-841 165

-303 858
-60 237
-364 095

-311 601
-28 403
-340 004

Lokalen
113 750
-16 250
97 500
Inventarier
0
0
0
0

Lokalen
130 000
-16 250
113 750
Inventarier
0

92
20 517
0
-150
20 459

92
440

1 000
419 726
1 505 763
314 344
0
0
2 240 833

1 000
419 478
1 499 615
313 281
0
0
2 233 374

0
0

532

Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

Not 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kopieringsintäkter
Abonnemang dataprogram
Resekompani
TDC Internet
Folksam
Solid Park
Övriga förutbetalda kostnader

2016-12-31

2015-12-31

20 831
6 407
9 770
5 250
4 419
6 083
12 965
65 725

Not 7
Eget kapital
Balanserat kapital vid årets ingång
Korr 2015
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Specifikation ändamålsbestämda medel
Kongressfond
Valfond
Barn- och ungdomsfond

Not 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avgifter, SAP
Anslag sidoorganisationer
Övriga upplupna kostnader

610 449
1 570 004

401 864
1 034 525
255 629
1 692 018

351 864
694 525
255 629
1 302 018

30 000
235 647
3 267
268 914

5 747
5 747

Efter gjorda bokslutsdispositioner föreslår styrelsen att årets resultat 1 236 kronor och tidigare
års balanserade resultat, 1 567 068 kronor, summa 1 568 304 kronor, balanseras i ny räkning.
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har
avgivits

15/2 2017

Bertil Olsson

Curth Eriksson
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33 157
33 157

1 570 004
-2 936
1 236
1 568 304

Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av partidistriktets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång
framgår av resultat- och balansräkning.

Bo Dalesjö

0

959 555

Slutord

Det går att kalla 2016 för kontrasternas år, på många sätt. Vi kom in från ett turbulent
2015 där hotande regeringskris och ett världsläge där fler tvingats fly krig och
oroligheter än på många år har satt sina spår.
Detta har utmanat oss som socialdemokrater där vi tvingats till beslut där vi haft tuffa
diskussioner om solidaritet och vad som egentligen kan förväntas av ett välfärdsland
som Sverige. Där resten av Europa inte tagit sitt ansvar. Den politiska dagordningen
har ändrats och vi har haft en diskussion som vi inte sett tidigare. Där
främlingsfientliga krafter har fått ett stort utrymme inte bara i Sverige utan i hela
Europa. Där vi i Sverige menar att vi måste ta ett gemensamt ansvar med tanke på
hur det ser ut i världen.
Detta samtidigt som vi har genomfört reformer inom välfärd, skola och infrastruktur
som alla syftar till att bygga Sverige starkare och mer jämlikt. Något som vi fortsätter
med. Vi är tydliga med att den svenska modellen ska utvecklas och inte avvecklas.
Att ge grund för människors trygghet och minska klyftorna är ett recept som vi tror
och vet löser många av samhällsutmaningarna. Det må låta enkelt, men är svårare att
genomföra. Mörka krafter ställer hellre människor mot varandra. Vi måste också stå
emot krafter som vill låta privata vinster gå före kvalitet i vår gemensamma välfärd.
Vi socialdemokrater har en uppgift att berätta om vår vision. Vår vision om att vi
tillsammans kan skapa en bättre värld om vi samarbetar och som bygger på
solidaritet. Att vi behöver varandra oavsett varifrån i världen vi kommer eller vem vi
än är. Vi behöver visa vägen mot den framtida trygghet och ge framtidstro åt alla.
Vi behöver göra det vi är bäst på. Bygga samhället starkt och jämlikt där alla får plats
och har en uppgift. Och det kommer vi att göra. Och vi ska göra det tillsammans.
Växjö den 8 februari 2017
Monica Haider
Distriktsordförande

Robert Olesen
Vice distriktsordförande

Lina Cesar

ClasGöran Carlsson

Anne Karlsson

Joakim Pohlman

Mikael Jeanson

Camilla Ymer

Anna Fransson

Åsa Karlsson Björkmarker

Henrietta Serrate
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Till 95:e distriktskongressen i Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt:
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för år 2016. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot partidistriktet eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed varför vi tillstyrker:
att

resultat- och balansräkningen fastställs.

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot
partidistriktet, varför vi tillstyrker
att

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 6 mars 2017
Curth Eriksson

Bertil Olsson

Bo Dalesjö
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Motioner
Tillgång till organregistret
Motion 2016/17:880 av Monica Haider
och Tomas Eneroth (båda S)
Utökning av antalet utbildningsplatser för
läkarstudenter
Motion 2016/17:870 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Handläggningstiderna för vapenlicens
Motion 2016/17:580 av Monica Haider
m.fl. (S)
Lika konkurrens inom EU
Motion 2016/17:1014 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Motion 2016/17:1713 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen
Motion 2016/17:1609 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2016/17:1605 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Planskilda korsningar
Motion 2016/17:1627 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motioner
Tillgång till organregistret
Motion 2016/17:880 av Monica Haider
och Tomas Eneroth (båda S)
Utökning av antalet utbildningsplatser för
läkarstudenter
Motion 2016/17:870 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Lika konkurrens inom EU
Motion 2016/17:1014 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Motion 2016/17:1713 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen
Motion 2016/17:1609 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2016/17:1605 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Planskilda korsningar
Motion 2016/17:1627 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Skriftliga frågor
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas
Eneroth (S)
Lika konkurrens inom EU
Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas
Eneroth (S)
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Två år har gått sedan valet då socialdemokraterna tog över makten den politiska
ledningen av Region Kronoberg. Det är det dags att summera och faktiskt sträcka på
oss. En hel del har vi faktiskt kunnat förändra, trots ett knepigt parlamentariskt läge.
Tillsammans har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet arbetat för
breda lösningar av Region Kronobergs utmaningar. I valrörelsen lovade vi att
utveckla länet för att fler ska vilja leva och verka i hela Kronoberg. Vi lovade också
att utveckla hälso- och sjukvården främst genom att jämna ut skillnaden i hälsa mellan
olika grupper, genom att bli bättre arbetsgivare och genom att förbättra
patientsäkerheten.
Flera reformer har vi klarat av. Först ut var glasögonbidrag för att alla barn och
ungdomar upp till 19 år ska ha chans att se tavlan i skolan. 2016 gjorde vi screening
undersökningarna mammografi och cellprov avgiftsfria. Inför nästa år förlänger vi
den avgiftsfria tandvården till 21 års ålder och samtidigt inför vi avgiftsfri sjukvård för
personer över 85 år.
Det andra stora vallöftet som vi socialdemokrater hade är att vi inom offentlig sektor
faktiskt ska bli bättre arbetsgivare. Fler måste vilja arbeta hos Region Kronoberg.
Med hjälp av den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på välfärden där
Region Kronoberg fått 60 miljoner i extra statsbidrag har vi nu kunnat ta krafttag för
att förbättra arbetsvillkoren för våra anställda.
För att öka möjligheten till återhämtning vid rotationstjänstgöring har vi höjt
kompensationen för nattarbetet till 1.4. Detta kräver högre grundbemanning som i
sig leder till bättre arbetsmiljö. Då kan våra anställda känna sig mer nöjda med jobbet
man utfört under dagen och samtidigt ger det möjlighet att erbjuda heltidstjänster.
Högre grundbemanning ger också bättre förutsättningar för att få bort de delade
turerna. Vidare har vi också satsat på kökstjänster till vårdavdelningar, anställt
transportörer samt sett över rutiner för städ av patientrum mm. Allt för att
vårdpersonalen ska kunna ägna sig åt patienterna.
Tyvärr förlorade vi åter igen budgetbeslutet i fullmäktige inför 2017. Trots detta valde
vi att arbeta vidare i politisk ledning. En avgörande del för detta ställningstagande är
att både den rödgröna ledningens och de borgerligas budgetförslag beskriver behovet
av en förbättrad arbetsmiljö som den viktigaste faktorn för att komma till rätta med
Region Kronobergs problem. Här lyckades vi få de borgerliga partierna att avsätta
lika mycket medel för att vi ska bli attraktivare arbetsgivare.
På fullmäktige i juni lyckades vi dessutom slutgiltigt slå fast att en ny modern
vuxenpsykiatrin ska byggas i nya lokaler på Sigfridsområdet.
Under 2016 har vi arbetat mycket inom regionen för att underlätta etableringen av
nyanlända. T ex vill vi ta tillvara de som kommer till vårt län och som har erfarenhet
av att arbetat inom hälso- och sjukvården. Därför har vi med hjälp av Grimslövs
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folkhögskola startat intensivutbildning i svenska och samtidigt erbjuder vi
praktiktjänster för att nyanlända inom hälso- och sjukvården.
Jämställdhet.
Av våra 22 ledamöter i regionfullmäktige är 11 män och 11 kvinnor. Under
regionfullmäktige och regionstyrelse finns olika nämnder, utskott och beredningar.
Av Socialdemokraternas ledamöter och ersättare är 33 kvinnor och 30 män.
Övrig verksamhet
Gruppen har under året haft 11 gruppmöten där ärenden inför regionfullmäktige
behandlats, budgetförslag arbetats fram samt strategiska frågor diskuterat. Vi har gjort
studiebesök inom hälso- och sjukvården och under hösten har också Regiongruppen
genomgått steg 1 i partiets ledarskapsutbildning.
Gruppstyrelsen har under året även haft kontinuerliga möten med fackliga
organisationer verksamma inom Landstinget Kronoberg.
Växjö 170123
Anna Fransson

Ragnar Lindberg

RoseMari Jönsson-Neckö

Peter Freij

Robert Olesen

Charlotta Svanberg

Olof Björkmarker
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Av alla mina 12 år i EU-parlamentet är 2016 det värsta någonsin ur ett politiskt
perspektiv. Vi har fortfarande ett EU som vägrar att solidariskt hjälpa de flyktingar
som flyr från krig och död. Vi har sett ett EU där klyftorna har ökat, där
högerextrema krafter har tagit plats och blivit ”rumsrena”. Jag och mina kollegor fick
under våren uppleva terrorns grymma ansikte alldeles inpå husknuten. Dessutom
Brexit, första gången står vi inför att ett medlemsland tänker lämna EU. Ett tungt år,
men jag tänker inte låt det trycka ned mig, tvärtom sporrar det mig att kämpa vidare,
ta fajten och göra skillnad.
FEMME (jämställdhetsutskottet)
Här har jag varit ansvarig för 3 rapporter, kampen mot människohandel i EU:s yttre
förbindelse. Handlar om hur EU kan bidra i att bekämpa människohandel i
samarbete med tredje land.
Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Här la jag stor vikt på att tillnärma FN:s konvention i europeisk
lagstiftning och säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning kan delta i
samhället fullt ut samt stoppa alla former av förtryck, diskriminering och trakasserier
som drabbar människor med funktionsnedsättning.
Yttrande om tillnärmandet av nationell lagstiftning för tillgänglighet av varor och
tjänster. Den handlade om att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv på
tillgängligheten av varor och tjänster inom EU:s inre marknad. Dessutom har jag lagt
ned mycket arbete på att EU ska anta Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor.
IMCO (inre marknadsutskottet)
Här har jag ansvarat för yttrandet om det audiovisuella direktivet. Jag drev på för ett
stärkt konsumentskydd och hårda tag mot reklam riktat till barn och alkoholreklam.
Europeiska agendan för delnings ekonomi, här har jag fokuserat på arbetstagares
rättigheter.
Dessutom har utskottet arbetat med vapendirektivet, en känslig och svår fråga där vi
svenskar har varit mycket tydliga med att inte försvåra utövningen av sportskytte eller
jakt.
LIBE (medborgerliga fri- och rättighetsutskottet)
Här har vi fortsatt kämpa mot situationen på medelhavet och för behovet av ett
helhetsgrepp på migration i EU. På asylområdet lade kommissionen fram nya
lagförslag, däribland ändringar på Dublinförordningen. Tyvärr är det mycket kvar att
göra för att få alla MS att ta ett solidariskt ansvar för flyktingsituationen i Europa.
Jag har varit ansvarig för ett antal droglagstiftningar, bland annat arbetet mot
nätdroger (nya psykoaktiva ämnen). Målet har varit att förbättra informationsutbyte
mellan MS och snabba på det befintliga systemet för riskbedömning så att man
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snabbare kan vidta åtgärder mot hela EU. Jag har fortsatt arbetet med allmänhetens
tillgång till handlingar, i den årliga rapporten uppmanade jag åter igen till ändringar i
den gällande lagstiftningen så att fler dokument blir offentliga. Avslutningsvis har jag
varit ansvarig för arbetet med ett informationssystem för utbyte av uppgifter ur
kriminalregister, där vi föreslagit att även ändringar av domar mot medborgare från
länder utanför EU ska tas med.
Utöver detta har jag lagt ned mycket arbete i barnrättsfrågor och homosexuellas
rättigheter samt nordiska samarbetsfrågor.
Som vanligt har jag besökt många län och kommuner i landet för att träffa partiet,
göra studiebesök och prata på gymnasieskolor. I år har jag arbetat mycket med ”EUambassadörer” på gymnasieskolor runt om i landet för att kunskapen om EU ska bli
bättre bland ungdomar.
Anna Hedh, europaparlamentariker
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Motion 1: Ge vården och skolan rätt att involvera föräldrarna fram till att
eleven/patienten fyller 20 år

Fram till 18 års ålder har vårdnadshavaren rätt att vara delaktig i barnets/ungdomens
kontakt med vården, oavsett om det är genom skolhälsovården eller genom den
offentliga vården. När de sedan fyller 18 år går de fortfarande på gymnasiet men
varken skola eller vård har rätt att kontakta vårdnadshavarna om ungdomen mår
dåligt, såvida personen inte är tillfrågad.
Ett vanligt symptom på psykisk ohälsa är tendensen att avvisa hjälp utifrån. Detta
genererar en stor frustration och ilska hos föräldrarna eftersom de inte alla gånger får
information om att deras barn mår dåligt då varken skolan eller vården har rätt att
informera dem. Antalet suicid per år har generellt minskat de senaste decennierna
med undantag från unga vuxna och de under 18 år. Ca 40-50 ungdomar under 20 år
tar sitt liv i Sverige varje år. År 2014 försökte 2 300 ungdomar mellan 15-24 begå
suicid.
Jag föreslår:
- Att ge skola och vård rätt att kontakta föräldrarna fram till att eleven/patienten
fyller 20 år.
Carina Lindsjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen förstår motionärens intentioner men samtidigt vill vi värna den personliga
integriteten och respektera myndighetsåldern. Att bevilja motionen vore att
ifrågasätta myndighetsåldern.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Michael Sjöö
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Styrelsen förstår och sympatiserar med motionärens intentioner men tycker, liksom
Växjö Arbetarekommun, att det är viktigt att respektera myndighetsåldern och värna
den personliga integriteten.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att motionen avslås i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Robert Olesen
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Motion 2: Inte rimligt att brottsoffret själv skall ansöka om att få ut ett
skadestånd utifrån en fastställd dom

Efter att dom är fastställd och fallit i laga kraft skickas den till
Kronofogdemyndigheten som i sin tur skickar domen med en fråga till brottsoffret
om myndigheten skall utreda personens betalningsförmåga. Finns det inget att hämta,
får brottsoffret gå vidare till sitt försäkringsbolag och eventuellt senare till
Brottsoffermyndigheten.
Jag anser att det inte är rimligt att brottsoffret skall behöva själv ansöka om att få sitt
skadestånd utbetalt, det räcker väl med att ha blivit utsatt för ett brott. Det borde vara
staten som betalade ut skadeståndet till brottsoffret.
Jag föreslår:
- Att skadeståndet som har fastställts i den fällande domen utbetalas till
brottsoffret av staten
Marie-Louise Gustavsson
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar helt motionärens uppfattning. Det är inte rimligt att man förutom att
vara utsatt för ett brott, själv sedan ska begära in skadestånd.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens och arbetarekommunens syn på att det inte är
rimligt att ett brottsoffer efter fastställd dom och fastställt skadestånd i domstol, själv
ska behöva ansöka om att få skadeståndet utbetalt. Distriktstyrelsen håller med om
att det borde vara staten som betalar ut skadeståndet till brottsoffret och att sedan
staten i sin tur avkräver den eller de som blivit dömda för det begångna brottet.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen.
Styrelsens föredragande: Sebastian Ohlsson
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Motion 3: Förlossningsvården

Svensk sjukvård håller hög klass och även om svensk förlossningsvård till viss del
också håller hög klass så finns det en del stora förbättringsområden. Ett sådant är
komplikationer i samband med förlossning, där vi dels behöver minimera skadorna,
dels säkerställa att de som trots allt drabbas, får rätt vård. Svensk vård utmärker sig
nämligen med ett mycket högt antal förlossningsskador jämfört med många andra
länder. Tusentals kvinnor lever med allvarliga bristningar som kan ge analläckage,
problem med urinering och svåra smärtor under många år. Många av kvinnorna har
också svårt att tala om problemen och söker därför inte vård, eller söker vård först
efter flera års väntan. Många utgår från att det är så det är efter en förlossning, det är
också vad de ofta får höra när de först vänder sig till vården. Av de kvinnor som sökt
sig till vården är det dessutom flera som upplevt att de blivit sig förlöjligade och
ignorerade. Idag finns också tydliga variationer i såväl arbetsmetoder som i
medicinska resultat i förlossningsvården över landet.
Den socialdemokratiska regeringen har till viss del lyft upp frågan om kvinnors hälsa
och befolkningens reproduktiva hälsa, under 2016 satsades även särskilda medel för
att stärka förlossningsvården, vilket är bra. Men om intentionen är att vi på allvar ska
uppnå bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela
befolkningen är det dock dags för en ordentlig genomlysning och offentlig utredning
av svensk mödra-, förlossnings- och eftervård där alla aspekter tas med och där målet
är att införa förbättringar som på sikt gör en nollvision mot förlossningsskador
möjlig.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att en utredning av svensk mödravård, förlossningsvård och eftervård görs
med syfte att förbättra vården
- Att Socialdemokraterna arbetar för att det på sikt antas en nollvision mot
förlossningsskador i Sverige
Henrietta Serrate, S-kvinnor Växjö
Anette Nerlie Anderberg, S-kvinnor Växjö
Arijeta Reci, S-kvinnor Växjö
Laila Stein, S-kvinnor Växjö
Ann-Kristin Lindquist, S-kvinnor Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar motionärernas bild av att det finns förbättringsområden inom den
svenska förlossningsvården. Idag drabbas 3,7 procent av landets födande kvinnor av
skador och dessa får ofta långtgående konsekvenser för de drabbade. Det är angeläget
att se till att förlossningsskadorna minimeras och att de som drabbas får tillgång till
bra vård.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Lovisa Alm
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på att det finns utrymme för förbättringar
inom förlossningsvården i Sverige. Region Kronobergs kvinnoklinik har sedan några
år ett pågående arbete och utbildning för att minska antalet bristningar som kan
orsaka svårigheter efter förlossningar. Region Kronoberg har sedan en lång tid aktivt
arbetat för att minimera förlossningsskadorna, och har varit framgångsrika.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Charlotta Svanberg
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Motion 4: Tidsplan för individuell föräldraförsäkring

Under Socialdemokraternas partikongress 2015 togs ett historiskt beslut där
kongressen biföll en skrivelse om att socialdemokraternas mål är att Sverige på sikt
ska få en individualiserad föräldraförsäkring.
En individualiserad föräldraförsäkring är den enskilt viktigaste reformen för att
Sverige ska nå målet om ett jämställt familjeliv och därigenom ett jämställt arbetsliv.
Det är en helt avgörande reform för att nå rättvisa mellan män och kvinnor på
arbetsmarknaden.
Reformen är viktig för kvinnors arbetsliv, för att stärka mäns rättigheter och
möjligheter som pappor och för barnens rätt till sina föräldrar.
S-kvinnor, socialdemokratiska kvinnoförbundet har länge drivit frågan om en
individualiserad föräldraförsäkring. Att partiet erkänt vikten av att nå detta mål är en
viktig delseger. När detta ska bli verklighet har dock inte fastställts, utöver en önskan
om att öka takten mot ett mer jämställt uttag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att Socialdemokraterna sätter upp en tydlig tidsplan för hur och när målet om
en individualiserad föräldraförsäkring ska nås
Henrietta Serrate, S-kvinnor Växjö
Anette Nerlie Anderberg, S-kvinnor Växjö
Arijeta Reci, S-kvinnor Växjö
Laila Stein, S-kvinnor Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen vill mycket tydligt betona att en individualiserad föräldraförsäkring är den
enskilt viktigaste reformen för att Sverige ska nå målet om ett jämställt familjeliv och
därigenom ett jämställt arbetsliv. Det är en helt avgörande reform för att nå rättvisa
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Reformen är viktig för kvinnors
arbetsliv, för att stärka mäns rättigheter och möjligheter som pappor och för barnens
rätt till sina föräldrar. Självklart tycker vi att familjen skall bestämma över uttaget av
föräldraledighet men föräldraförsäkringen som sådan skall vara individualiserad precis
som semesterlagstiftningen.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen
Distriktsstyrelsen delar motionärernas intentioner om ett jämställt arbetsliv. Däremot
anser distriktsstyrelsen att de beslut som partikongressen fattat om att succesivt bygga
ut föräldraförsäkringen och i samband med detta öka de delar som är individuella.
Den svenska föräldraförsäkringen var unik när den infördes 1974, när andra länder
införde moderskapsförsäkringar valde Sverige vägen att se båda föräldrarna som lika
ansvariga. Föräldraförsäkringen är idag individuell, med möjligheten att en förälder
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kan avstå vissa dagar till den andra. Sedan den 1 januari 2016 är 90 dagar är
reserverade per förälder, och kan därmed inte överlåtas. Föräldraförsäkringen är
också den enda socialförsäkringen som fungerar på detta sätt, med möjligheten att
avstå förmåner till annan. Detta är ett område som Socialdemokraterna har stort
arbete kvar att göra.
Idag tar män ut knappa 26 procent av alla föräldrapenningsdagar. Under barnets
första två år tar kvinnor ut mer än 80 procent av alla dagar, det är alltså först senare
under barnets liv som män tar ut föräldrapenningsdagar, om ens några. 10 procent av
männen tar inte ut någon dag alls. Detta är ett stort problem, som befäster ett
ojämställt privatliv och samhälle. Att öka mäns tidiga uttag är av största vikt.
Samtidigt är det också tydligt genom historien när förändringar i mäns uttag sker, två
variabler förändrar uttaget – det är när dagar reserveras och när ersättningsnivåerna
höjs. Det är politiska beslut som gör skillnad, helt enkelt.
Sedan våren 2016 pågår en bred utredning över föräldraförsäkringen, i syfte att bygga
en modern försäkring som leder till jämställdhet, är anpassad till dagens
arbetsmarknad och familjebildning. Försäkringen ska också bli enkel att använda och
framförallt sätta barnets bästa i fokus. Att kombinera alla dessa delar är i sig en stor
utmaning. Utredningen presenterar sitt förslag i oktober 2017, målet är att under den
innevarande mandatperioden gå fram med flera förslag för att skapa en modern
försäkring. Det kan mycket väl innebära stora justeringar i försäkringens utformning.
Ett tydligt uppdrag är att försäkringen ska få ett mer jämställt uttag, därför bör
förslagen som läggs leda mot det som motionären, och socialdemokratin, efterfrågar.
Samtidigt finns stora utmaningar i att i dagsläget individualisera uttaget av
föräldrapenning. Det skulle bland annat innebära att kvinnor som grupp måste
minska sitt uttag med 56 procent. Att föräldraförsäkringen själv sitter på lösningen
för kvinnors ofrivilliga deltid och mäns frånvaro i föräldraansvar är inte hela
sanningen. Ibland förutsätts att ett individualiserat uttag per automatik kommer leda
till jämställdhet och ett delat föräldraansvar, individualisering är ingen mirakellösning.
Det finns många andra komponenter som behöver komma på plats för att detta ska
fungera, om ambitionen också är att sätta barnets bästa i fokus.
Målet är ett jämställt uttag av föräldraledighet och -penning. Vägen dit är ökad andel
icke-överlåtbar tid i försäkringen, som varit historiska framgångsfaktorer. Dock
kommer stegen till fler reserverade dagar vara tuffare att eftersom fler dagar
reserveras och takten då de har reserverats har varit för låg. Att i försäkringen bygga
in en successiv ökning av antalet reserverade dagar ser distriktsstyrelsen som en viktig
väg framåt. Dock ser inte distriktsstyrelsen att det i dagsläget är relevant att sätta ett år
då en fullt ut individualiserad försäkring ska trätt i kraft. Att driva på regeringen för
ett mer jämställt uttag är ett uppdrag distriktsstyrelsen gladeligen tar på sig.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att motionen anses besvarad
Styrelsens föredragande: Anna Fransson
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Motion 5: Återupprätta en anständig asylpolitik

Under 2015 och 2016 har den svenska asylpolitiken förändrats i grunden. Efter att
under våren och sommaren 2015 ha avfärdat borgerlighetens och
Sverigedemokraternas katastrofretorik och deras vilja att minska flyktingmottagandet
valde regeringen under hösten att ansluta sig till beskrivningen av ett svenskt
flyktingmottagande i kris. Tillsammans med borgerligheten ingick man en
migrationspolitisk överenskommelse om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd,
utökat RUT-avdrag och försämrade möjligheter till anhöriginvandring.
En kort tid senare presenterade regeringen ytterligare förslag med det uttalade syftet
att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige, bland annat att endast
kvotflyktingar ska beviljas permanenta uppehållstillstånd, att möjligheten till
anhöriginvandring ytterligare ska begränsas, och att försörjningskraven kopplade till
anhöriginvandring skärps. Dessa cyniska åtgärder har kritiserats i skarpa ordalag av
såväl socialdemokratiska sidoorganisationer som asylrättsexperter och
människorättsorganisationer, med hänvisning till att de kommer att skapa en större
otrygghet hos de som flyr hit, medföra att ännu fler barn dör längs illegala flyktvägar,
försvåra möjligheten till integration samt försätta redan utsatta människor i en extrem
beroendeställning gentemot sin arbetsgivare, vilket i sin tur på sikt riskerar att
försvaga löntagarna generellt. Förslaget om att införa så kallad medicinsk
åldersbestämning av barn har dömts ut av såväl läkarkåren som av Rädda barnen som
både otillförlitligt och inhumant. Tillsammans innebär dessa åtgärder att möjligheten
att söka asyl i Sverige kringskärs.
Under hösten 2015 införde regeringen dessutom, efter beslut i riksdagen, ID-tvång på
samtliga kollektiva förbindelser till Sverige. Lagrådet riktade stark kritik mot såväl
innehållet i som förfarandet kring förslaget, och motsatte sig genomförandet av det.
Lagrådet menade att åtgärden inte är ändamålsenlig och avfärdade att det skulle
föreligga fara för landets ordning eller säkerhet, och därmed också behovet av
undantagstillstånd. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har starkt
motsatt sig det alarmistiska språkbruket om läget i landet. Också själva framtagandet
av lagförslaget ansågs av Lagrådet ha genomförts på ett olämpligt sätt. De tillfrågade
remissinstanserna hade inte haft rimlig möjlighet att bedöma eller ta ställning till
förslaget, vilket är allvarligt inte minst med tanke på hur omfattande konsekvenser
genomförandet av förslaget kan komma att få. Den allvarligaste kritiken består i att
ett ID-tvång för att ta sig in i Sverige underminerar asylrätten. Vi vet av erfarenhet
från flyktingmottagande att endast en liten andel av de som flyr har någon form av
ID- handling. I praktiken innebär ID-tvånget således att den svenska gränsen är
stängd för de allra flesta som är i behov av skydd från krig och förföljelse. Detta kan
aldrig vara acceptabelt för en rörelse som säger sig verka för solidaritet.
I ett Europa där rasism, främlingsfientlighet och totalitära politiska rörelser i snabb
takt växer sig starkare sätts arbetarrörelsens värderingar och styrka på prov. Att en
socialdemokratiskt ledd regering då väljer att underminera asylrätten är ansvarslöst
och inhumant. Det är dessutom kontraproduktivt, eftersom det spelar de
högerpopulistiska krafterna i händerna, både i och utanför Sverige. Som vi redan har
kunnat se har varken de genomförda eller de aviserade förändringarna av den svenska
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migrationspolitiken lett till att andra EU-länder visat sig beredda att ta större ansvar.
Istället har andra länders regeringar tagit den svenska omsvängningen som intäkt för
att ytterligare strama åt sin migrationspolitik. I Sverige ger det utrymme för
allianspartierna att kräva helt stängda gränser och för SD att kräva tillbakadragande av
redan beviljade uppehållstillstånd. När deras förslag genomförs utan att de ingår i
regeringen kan de ytterligare flytta gränsen för vad som kan sägas.
Om arbetarrörelsen vill återta initiativet i debatten om Sveriges framtid och värna vår
tradition av internationell solidaritet måste en anständig asylpolitik återupprättas.
Därför föreslår vi följande:
- Att alla uppehållstillstånd som beviljas i Sverige ska vara permanenta
- Att möjligheten till anhöriginvandring inte ska vara villkorad med
försörjningskrav
- Att ID-tvång för inresa till Sverige via kollektiva transportmedel avskaffas
- Att medicinsk åldersbestämning för att avgöra huruvida en person är myndig
eller ej inte ska tillämpas i Sverige
- Att möjligheterna till anhöriginvandring utökas
- Att kategorin ”övriga skyddsbehövande” ska ha fortsatt rätt till
uppehållstillstånd i Sverige
- Att uppehållstillstånd fortsatt ska beviljas vid synnerligen ömmande
omständigheter
- Att det så kallade transportörsansvaret inom EU avskaffas så att människor på
flykt har möjlighet att ta sig säkert till Europa
Tajma Sisic, SSU Växjö
Nasrin Mohammed Ibrahim, SSU Växjö
Iman Hussein, SSU Växjö
Love Wikby, SSU Växjö
Valentina Iskandar, SSU Växjö
Agnes Hultgren, SSU Växjö
Agna Beslija, SSU Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar motionärernas bedömning av att flyktingpolitiken handlar om Sveriges
ansvar att ge skydd och en fristat åt människor på flykt. Solidaritet är enklare att
upprätthålla när behovet är mindre. Nu är behovet av en human asylpolitik stort och
då prövas vi och vår vilja till solidaritet. Styrelsen delar motionärernas åsikt att det är
fel att strama åt rätten till asyl när den rätten som bäst behövs.
Styrelsen yrkar därför att att-sats 1-3 och 5-8 ska bifallas och att att-sats 4 ska avslås.
Styrelsens föredragande: Arijeta Reci
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
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Distriktsstyrelsens yrkande över motionen:
Över 65 miljoner människor är på flykt i världen på grund av krig, förtryck, fattigdom
och klimatförändringar. En sådan utmaning måste mötas med internationella insatser
för att förhindra orsakerna till migration, men också med ökat internationellt ansvar
för de som tvingas fly. När knappt 3 miljoner av världens flyktingar sökte sig till ett
EU med över 500 miljoner invånare, borde det rimligtvis finnas goda förutsättningar
att ge skydd inom unionens gränser. Men när gemensamma regler för flyktingpolitik
skulle behövas som bäst misslyckades EU. Land efter land svek gemensamma
överenskommelser och vägrade ta sitt ansvar för ett gemensamt mottagande. Sverige
tog tillsammans med ett antal likasinnade medlemsstater ett stort ansvar - aldrig
någonsin har antalet asylsökande som sökt sig till Sverige varit så stort som under
2015. Totalt kom 163 000 asylsökande det året, över 100 000 bara på de sista fyra
månaderna. Vi klarade att ge samtliga skydd, boende, varm mat och trygghet. Men
påfrestningarna på det svenska asylsystemet och även andra samhällsfunktioner
såsom boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan och den sociala barn och
ungdomsvården var och är fortsatt stora. Till slut tvingades också vi i Sverige –
motvilligt – agera eftersom Sverige inte kunde stå kvar ensamma med den mest
generösa flyktingpolitiken i hela EU. Under en begränsad tid anpassas därför det
svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella
konventioner. Syftet är att öka förutsättningarna för en hållbar migrationspolitik och
ett fungerande mottagande genom att i ökad utsträckning förmå asylsökande att söka
asyl i andra medlemsstater. Sedan de nya reglerna infördes har mottagandet återgått
till en mer normal nivå, samtidigt som fler länder i övriga EU frivilligt eller genom
EU:s omfördelningssystem tagit emot fler flyktingar. Det återstår dock mycket att
göra för att EU gemensamt ska ha ett fungerande system för gemensamt mottagande.
Den tillfälliga lagen innebar bland annat en övergång till tidsbegränsade
uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, begränsningar i
rätten till familjeåterförening, att grunden övriga skyddsbehövande togs bort samt
grunden ”synnerligen ömmande omständigheter” snävades in. Det infördes även ett
krav på försörjningskrav som innebär att anknytningspersonen dvs. personen som
befinner sig i Sverige, ska kunna försörja sig och familjemedlemmen och ha bostad av
tillräcklig standard och storlek. Undantag ges för personer som har skyddsskäl och
har rätt till familjeåterförening, om de ansöker inom tre månader efter de har fått sitt
beslut om uppehållstillstånd. Även barn är undantagna försörjningskravet. Reglerna
om försörjningskrav finns i den tillfälliga lagen. Distriktsstyrelsen delar motionärernas
åsikt om att reglerna för anhöriginvandring på sikt behöver förändras. Begränsningar
i anhöriginvandring försvårar integrationen i samhället och nuvarande regelverk
behöver därför förändras i en mer generös riktning när den tillfälliga lagstiftningen
upphör. I samband med det bör också en översyn av försörjningskravet göras.
Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år viktig, inte minst när det gäller
boende och omvårdnad, men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd.
Ensamkommande barn får ett särskilt mottagande och det finns särskilda
bestämmelser i utlänningslagen som rör barn. Ett starkt skydd för asylsökande
ensamkommande barn är av största vikt. Det är viktigt för förtroendet i asylprocessen
men också för barns säkerhet. Barn ska behandlas som barn och vuxna som vuxna.
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Det är den asylsökande som har bevisbördan och ska göra sin ålder sannolik. Många
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige saknar identitetshandlingar. I de fall
åldern inte kan göras sannolik måste bedömning av åldern göras. En medicinsk
åldersbedömning kan vara en del av en sådan bedömning. Det är viktigt att komma
ihåg att det är frivilligt att genomgå en medicinsk undersökning inom ramen för en
asylprocess och att samtycke krävs. Distriktsstyrelsen delar inte bedömningen att
medicinska åldersbedömningar ska avskaffas. Det är av största vikt att man i
asylprocessen och i det övriga mottagandet kan skilja barn från vuxna.
Distriktsstyrelsen anser att de åtgärder som vidtagits i den akuta situationen har varit
svåra men nödvändiga. Utan dessa åtgärder skulle asylmottagningen brutit samman.
Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2019. När lagen varit i kraft i två år,
den 19 juli 2018 kommer det ske en utvärdering om lagen även ska gälla under sista
året. Vi delar motionärernas uppfattning att åtgärderna inte ska vara i kraft längre än
vad som är nödvändigt – en uppfattning som också regeringen har varit tydliga med.
I ljuset av den dramatiska flyktingsituationen och EU:s oförmåga att upprätthålla den
gemensamma yttre gränsen under 2015 införde Sverige gräns- och ID-kontroller.
Beslutet gav effekt. Det gav Sverige möjlighet att upprätthålla allmän ordning och
inre säkerhet, antalet asylsökande minskade och ansvariga aktörer fick möjlighet att
hantera effekterna som det stora antalet asylsökande medförde. För många, inte minst
för oss i södra Sverige, är den europeiska integrationen en del av vardagen.
Kombinationen av gräns- och ID-kontroller har därför lett till frustration. Problem
som kontrollerna medför i regionen ska därför tas på stort allvar och åtgärder måste
vidtas för att underlätta resandet. Samtidigt som det finns förståelse för att Sverige
måste vidta åtgärder för att upprätthålla ordningen i landet.
Distriktsstyrelsen menar att målet är en fungerande yttre gräns för EU och en
återgång till den fria rörligheten inom hela Schengenområdet. För att inte riskera att
hamna i samma situation som 2015 måste en återgång till den fria rörligheten utföras
parallellt med att EU:s yttre gräns stärks. Inför sådan återgång kan också nya krav
behöva ställas upp för Schengenområdets funktion. Vi söker aktivt en lösning med
Danmark för att underlätta snabb gränspassering mellan våra länder.
När det gäller frågan om avskaffande av transportöransvaret utgör reglerna en del av
Schengensamarbetet, och införande av transportöransvaret var ett villkor för Sveriges
Schengeninträde. Sverige är bundna av EU-regler på området och kan därför inte
ensidigt ändra reglerna, utan att det därmed också innebär att vi ställs utanför
Schengen.
Distriktsstyrelsen instämmer med motionärerna om att det behövs lagliga och säkra
flyktvägar. Det är viktigt att människor som flyr undan krig och förtryck kan få skydd
i andra länder. Det är asylrätten det handlar om. Vi behöver därför en diskussion om
hur vi långsiktigt kan arbeta för att de som behöver få skydd undan krig och förtryck
ska kunna få det genom utökade lagliga vägar – inte minst för att stoppa den
människohandel och flyktingsmuggling som kraftigt utökats under senare år. Man ska
inte behöva sätta sina barn i rangliga båtar över medelhavet i händerna på
flyktingsmugglare – det måste finnas fungerande och säkra vägar för människor som
tvingas fly från krig och förtryck.
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Sverige är det svårt för Sverige att skapa ytterligare lagliga vägar på egen hand, utöver
det kvotflyktingsystem som finns idag. Att ensidigt öppna för humanitära visum på
svenska ambassader skulle sannolikt innebära att antalet asylsökande till Sverige ökar
till ohanterliga nivåer på mycket kort tid. En förutsättning för att praktiskt kunna
genomföra fler lagliga vägar är att samtliga EU länder gemensamt inför detta vid
samma tidpunkt. Det är därför av stor vikt att vi nu tar steg framåt för att skapa
lagliga vägar för att söka asyl i EU. Distriktsstyrelsen välkomnar därför den utredning
som har fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att
söka asyl i Sverige och EU. Den ökar möjligheten för oss att ställa krav på
gemensamma insatser EU, och därmed en möjlighet att ge väsentligt fler säkra vägar
in i EU än om bara Sverige ändrat sitt regelverk.
En viktig laglig väg som redan finns och fungerar är vidarebosättning i samarbete
med UNHCR. Då prövas asylansökningen i flyktingläger där de som är i behov av
skydd befinner sig, och de som får sin ansökan beviljad för hjälp med flytten till
Sverige. Sverige har redan det högsta antalet vidarebosättningsplatser(kvotflyktingar)
per capita i EU. Sverige ökar antalet vidarebosättningsplatser 2017 och ska öka
ytterligare 2018. Sammantaget kommer Sverige att mer än fördubbla antalet
vidarebosättningsplatser från 1900 platser 2016 till 5000 platser 2018.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att avslå att-sats 1-4 samt 6-8.
att bifalla att-sats 5.
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Motion 6: Inför humanitära visum för att rädda liv

Idag är sextio miljoner människor på flykt på vår jord. Människor som av olika
anledningar inte kan eller upplever sig kunna leva sitt liv där de är födda. Människor
flyr undan krig, diktatur, naturkatastrofer, fattigdom eller förföljelse på grund av
religion, sexuell läggning eller bara för att de är födda på fel plats av fel föräldrar.
Samtidigt lever en stor del av världen ett mycket rikt liv. Ett liv där varken mat eller
tak över huvudet fattas. Ett liv som innehåller resor världen över, materiellt överflöd
och självförverkligande liv.
De miljoner människor som flyr i dagens värld gör det under mycket svåra villkor.
Inte bara är de fattiga och förföljda, deras flykt hindras effektivt av den rika världens
regler och försök att begränsa och stänga ute människor.
Människor på flykt riskerar sina liv och betalar enorma summor för att få fly i små,
överfulla gummibåtar.
Därför blir det alldeles kristallklart för oss att vi i Sverige, EU och den rika trygga
delen av vår värld inte gör vad vi måste göra för att stoppa dessa livsfarliga resor.
Desperata människor på flykt måste kunna ta sig säkert och lagligt till Europa för att
kunna använda sin mänskliga rättighet om att få söka asyl. Allt annat borde vara
oacceptabelt för EU år 2016. I detta bör Sverige gå före och visa vägen genom att
skapa lagliga vägar för asyl.
Sverige skulle kunna vara ett föregångsland inom EU genom att till exempel införa
möjligheten att ansöka om humanitära visum via våra ambassader i regionen. Det
skulle innebära att vi öppnade upp en laglig och säker väg där de som får humanitära
visum istället för att riskera livet över Medelhavet skulle kunna ta flyget direkt till
Sverige för att söka asyl. Skulle vi visa vägen med ett sådant initiativ skulle fler länder
följa efter. Sverige är ett internationellt föregångsland på många sätt. Nu är det dags
att ta på sig ledartröjan genom att införa humanitära visum.
Därför föreslår vi följande:
- Att Socialdemokraterna verkar för att humanitära visum som kan sökas på
svenska ambassader, konsulat och beskickningar införs
- Att Socialdemokraterna verkar för att EU inför humanitära visum
- Att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ökar sin andel av kvotflyktingar
- Att Socialdemokraterna i Växjö tar motionen som sin egen och skickar den
vidare till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress och
Socialdemokraternas partikongress
Tajma Sisic, SSU Växjö
Nasrin Mohammed Ibrahim, SSU Växjö
Iman Hussein, SSU Växjö
Love Wikby, SSU Växjö
Valentina Iskandar, SSU Växjö
Agnes Hultgren, SSU Växjö
Agna Beslija, SSU Växjö
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Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Vi i styrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven motion. Vi delar också
motionärernas problembild av dagens flyktingutmaningar och håller med om att
humanitära visum är ett steg som måste göras för att underlätta för de människor
som idag är på flykt. Det är ohållbart att man ska dö på Medelhavet i sitt försök att
komma till en säker plats.
Det är också tydligt att de asylregler som infördes i juni 2016 inte har fått den effekt
som efterfrågades i EU, tvärtom har inskränkningarna i asylrätten blivit mer och fler
och Sverige har ställt sig bland de länderna. Det är uppenbart att vi som
socialdemokrater måste också föra en socialdemokratisk politik, både nationellt och
internationellt. Därför är det tydligt för oss att det enda rätta, både moraliskt och
politiskt, är att bifalla motionen i sin helhet.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Johan Eckerström
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Se svar motion 5.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att avslå att-sats 1
att besvara att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4
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Motion 7: Logoped, talpedagog och sjukgymnast en del av skolhälsoteamet

Läroplanen betonar detta: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och
varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där
kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Språk, lärande och
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och
skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få
tilltro till sin språkliga förmåga.”
De språkliga och kommunikativa kraven i skolan är väldigt höga, den senaste tiden.
Eleverna ska kunna lära sig en stor mängd ord, kunna förstå grammatiska strukturer
och kunna anpassa sin kommunikation efter de olika situationen. De ska även kunna
använda sitt språk för att redogöra, analysera, argumentera, dra slutsatser, jämföra
olika företeelser. Detta kräver en otrolig stark språklig förmåga för att kunna ta del av
olika aktiviteter som kräver flera komplexa och sammansatta språkliga och
kommunikativa färdigheter. Skolan ska vara lika för alla är en av socialdemokraternas
hjärtefråga. Hur blir då med elever som inte har den språkliga förmågan och
utvecklingen som idag förväntas. Forskning poängterar att elever med språkstörning
riskerar att inte nå målen i grund och gymnasieskolan. Dessa elever är inte en
homogen grupp och behovet kan vara olika. I stället för att talpedagoger, logopeder
och sjukgymnaster (som har kunskap om rörelseförmågan) ska jobba enbart kliniskt
ska de flytta in i skolan som en del av hälsoteamet och arbeta tillsammans mot samma
uppdrag och samma behov.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för förbättrade skolresultat och en möjlighet till
ett självständigt liv för dessa barn och ungdomar
- Att elevhälsoteamet utökas med fler medarbetare som logoped, talpedagog och
sjukgymnast
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
I skollagen (2010:800) kap. 2 § 5 anges elevhälsans lagstadgade innehåll och
omfattning:
”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser
kan tillgodoses.”
Utöver det som anges i skollagen om elevhälsa är kommunerna fria att forma
elevhälsans organisation. Det avser både vilka yrkesgrupper som arbetar inom
elevhälsan och hur dessa väljer att arbeta. Idag ingår logopeder, talpedagoger och
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sjukgymnaster i elevhälsoteam runt om i landet. En del av dessa är placerade ute på
skolor och en del av dessa är placerade centralt på en förvaltning. De yrkesgrupper
som ej anställs direkt hos elevhälsan remitteras till. Ibland besöks eleven på skolan
och ibland får eleven besöka en mottagning utanför skolan. Kommunerna stödjs och
uppmuntras att utöka elevhälsan bland annat genom möjligheten att söka statsbidrag
för personalförstärkning och fortbildning inom elevhälsa och specialpedagogik.
Styrelsen delar motionärens mening att en ökning av antalet medarbetare i
elevhälsoteam i landet över är eftersträvansvärd och att Socialdemokraterna ska verka
för förbättrade skolresultat, inte bara för de elever som berörs av motionen, utan för
alla Sveriges elever. Styrelsen tycker dock att kommunerna även fortsättningsvis ska
vara fria att själva, utefter lagkraven, bestämma hur elevhälsan organiseras och
arbetar. Styrelsen väljer att besvara motionen med att den delar motionärens
andemening och att arbetet med att utöka elevhälsan fortgår, bland annat genom
satsningar på riktade statsbidrag.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Emelie Öberg
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner i motionen. Det är viktigt att
elevhälsan återuppbyggs.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Carl-Olof Bengtsson
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Motion 8: En annan skolform anpassad till elevernas behov med ojämn
utveckling och ”lindriga diagnoser”
Skolplikten i Sverige betyder rätt till utbildning i grundskola, grundsärskola,
specialskola eller sameskola. Senaste tiderna har i media uppmärksammats en viktig
debatt om skolplikten med anledning av en oetisk, våldsam och icke vetenskaplig
”tvångshållning” av elever med särskilda behov. Det har uppmärksammats av flera
personer kunniga i ämnet att dessa åtgärder kan skada allvarligt barnet/ungdomen.
Flera kändisar som Malena Ernman, Måns Möller, Jiang Millington har reagerat med
artikeln ”Ska vi tvinga våra barn till en skola där de kränks?”. Detta har väckt starka
känslor hos föräldrar runt om i landet men även hos etablerade forskare som har en
annan vetenskaplig insyn i ämnet.

Det är uppenbart att det finns en stor grupp elever som på grund av olika anledningar
har det svårt att passa in i en ”vanlig” grundskola precis som de har svårt att passa in i
särskolan. Eleverna och föräldrarna är tvungna att välja mellan dessa ytterligheter.
Skolplikten innebär att elever och ungdomar tvingas till en skola där personalen och
undervisning är inte anpassade efter deras behov trots att lagen är väldigt tydlig i
frågan. En mellanform mellan den s.k. ”vanliga” skolan och särskolan skulle kunna
erbjuda för dessa elever att läsa färre ämnen i lugnare takt och förberedda dem för ett
självständigt liv utan att i sin tur begränsas av särskolans utredningar och många
gånger begränsade möjligheter på grund av elever med riktigt grova behov. Detta ska
fortsätta även med är frivilliga skolformer.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för förbättrade skolresultat och en möjlighet till
ett självständigt liv för dessa barn och ungdomar
- Att anpassa utbildning för dessa barn och ungdomar via en ”ny skolform”
enligt deras behov av stöd och begräsningar
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Vi i styrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion. Vi inser och delar till
viss del problembilden som motionären beskriver. Dock anser vi att en tredje
skolform är fel väg att gå. En tredje skolform skulle istället öka segregationen i en
redan segregerad svensk skola och minska förståelsen och acceptansen eleverna
emellan. Det skulle också öka byråkratin och skapa oreda i skolans värld i en tid där
vi behöver organisera och strukturera upp svensk skola. En tredje skolform skulle
således bli en dyr och väldigt ineffektiv, om inte kontraproduktiv, reform.
Självklart är “tvångshållning” fel väg att hantera barn med särskilt särskilda behov och
visar på en bristande kompetens i just den typ av pedagogik som behövs gentemot
dessa barn. Men då är fortbildning och mer resurser till skolan rätt väg att gå. Inte en
tredje skolform.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om problematiken för vissa barnoch ungdomar att passa in i skolsystemet. Däremot tror inte distriktsstyrelsen att en
ny skolform skulle lösa problemet. Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ska få
den hjälp de behöver även inom nuvarande skolformer.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att avslå att-sats 2.
Styrelsens föredragande: Ros-Marie Jönsson-Neckö
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Motion 9: Fler resurser och utveckla vuxenutbildning

Senaste tiden möter man på vuxenutbildning flera vuxna som inte har lyckats med
skolans hårda krav. De kommer tillbaka till olika vuxen utbildningar där det förväntas
att de ska kunna klara skolan och där de inte har några möjligheter till stöd och hjälp.
Det finns ingen kringpersonal liknande elevvårdhälsoteam som sjuksköterska,
psykolog, läkare, speciallärare osv. Lagarna kring vuxenförordning är väldigt otydliga
och det är upp till varje kommun eller utbildningsanordnare att ordna detta. Många
gånger är utbildning på distans och det ställs hårda krav på eleven. Antalet lärare per
elev kan variera mycket och både elever och lärare upplever en tuff och stressig
arbetssituation. Vuxnas lärande lärandesituation är inte anpassad till den gruppen av
människor som söker idag. Därför en grundlig reform av vuxenutbildning där den ska
anpassas mer gymnasieskolan skulle kunna ge möjligheter för människor till
utbildning, hälsa och ekonomisk oberoende.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för förbättrade skolresultat för vuxnas lärande
och en möjlighet till ett självständigt liv
- Att vuxnas lärande får möjlighet till kringpersonal som elevhälsoteam
- Att se över vuxnas lärande och reglera en stabil skola för vuxna och möjlighet
till lärande och utveckling
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen tackar motionären för en intressant och välskriven motion.
Vuxenutbildningen är central för människors chanser att utbilda sig, vidareutbilda sig
och omkvalificera sig under hela livet. Styrelsen delar därför också motionärens
mening om att vuxenutbildningens kvalitet är avgörande för att studenterna ska klara
utbildningens mål. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda studie- och
yrkesvägledning till vuxna och det är en viktig del i att kunna erbjuda stöd i de val
man ställs inför under sina studier. Kommunerna har även en skyldighet att
tillhandahålla särskild utbildning för vuxna där utgångspunkten ska vara den enskildes
behov och förutsättningar. Till skillnad från eleverna i förskola, grundskola och
gymnasium har de studerande vid vuxenutbildningarna uppnått en ålder där de
självständigt ska kunna ta ansvar för sin hälsa och sina studier.
För den som av olika anledningar är i behov av läkare, sjuksköterska, psykolog eller
kurator är det viktigt att det finns en tillgänglig sjukvård. Den tillgängligheten bör
finnas hos berörd region och inte hos den kommunala vuxenutbildningen.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om behovet av en förbättrad och
kanske mer individuellt anpassad vuxenutbildning. Däremot är det tveksamt om det
är vuxenutbildningens åtagande att arbeta med elevhälsa.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
att bifalla att-sats 1 och 3
att avslå att-sats 2.
Styrelsens föredragande: Åsa Karlsson-Björkmarker
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Motion 10: Specialpedagogik ett krav i lärarutbildning

Enligt Sven Bölte, som är professor i neuropsykiatri vid Karolinska institutet, uppger
8 av 10 av de som arbetar i skolan att de inte har tillräckligt kompetens för att
undervisa barn med NPF svårigheter i skolan. Exempelvis autism och ADHD. Enligt
forskning lärarutbildning måste förändras och kunna förberedda blivande lärare att
kunna lösa konkreta svårigheter i klassrummet. Dagens studenter läser 240
högskolepoäng och av dessa finns en kurs på sex poäng som behandlar ämnet
specialpedagogik och hur man bemöter barn med särskilda behov. Kunskap skulle
kunna förbättra framtidsmöjligheterna för barn och ungdomar med särskilda behov
och förbättra arbetsmiljön för både personal och elever.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna undersöker lärarens möjligheter till mer kompetens
- Att se över dagens lärarutbildning för att förbereda blivande lärare till att
kunna möta med mer kunskap elever med NPF-problematik
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Dagens lärarutbildning innehåller alldeles för lite av ämnet specialpedagogik och hur
man bemöter barn med särskilda behov. Det är mycket viktigt att detta ämne utökas
för att barn med särskilda behov också ska få möjlighet till en bra skola.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om behovet av viss specialpedagogik
inom all lärarutbildning. Specialpedagogik är något som alla lärare har nytta av för att
kunna möta alla elever och den bör därför få en mer framträdande roll i dagens men
även framtidens skola. Dessutom kan en specialpedagogisk kompetens i sin tur leda
oss emot målet om en skola för alla. Vi vet idag från de allra bästa skolsystemen i
världen att de både har fler speciallärare och fler specialpedagoger, men framförallt
att man har mer specialpedagogiska verktyg hos varje lärare. Det har vi saknat i den
grundläggande lärarutbildningen i Sverige. Det viktigaste är att arbeta förebyggande i
hela skolsystemet från förskolan till gymnasieskolan, i syfte att motverka
lärandeproblem. Självklart behövs det också ett antal speciallärare som behandlar
uppkomna problem, men att upptäcka tidiga tecken på svårigheter är ändå det allra
viktigaste. Inkludering är en demokratifråga och en fråga om sociala kvaliteter och
värden i undervisningen och mellan eleverna i klassen.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Mikael Jeansson
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Motion 11: Meritpoäng för elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och
vill läsa vidare till sjuksköterska

Målet för hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en god vård på lika villkor för
hela befolkningen. I verkligheten står vården inför stora utmaningar. Vårdplatser
stängs och operationer ställs in. Brist på sjuksköterskor påverkar hela vården negativt
och patientsäkerheten är en stor utmaning. Det finns ungdom- och vuxenstuderande
som läser till undersköterska och som skulle kunna läsa vidare om förutsättningar ges.
Ett sätt för att kunna förebygga och hantera bristen på sjuksköterskor är att
undersköterskeprogrammet ger meritpoäng precis som svenska, matte och moderna
språk.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för en god vård och en god hälsa på lika villkor
precis som lagen kräver
- Att undersköterskeutbildning ska kunna ge meritpoäng för fortsatta studier till
sjuksköterska.
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar motionärens åsikter om en god vård och en god hälsa på lika villkor
och Socialdemokraterna verkar för detta på olika nivåer. Fler sjuksköterskor behövs
och mot bakgrund av att detta avsätter regeringen medel för en utbyggnad av
utbildningarna till sjuksköterska med motsvarande 175 platser, barnmorska med
motsvarande 125 platser och specialistsjuksköterska med motsvarande 300 platser
under 2015. Samtliga dessa utbildningar beräknas under åren 2016-18 få ytterligare
kraftig ökning av antalet utbildningsplatser.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Malin Lauber
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att det vore bra om fler undersköterskor
läser vidare till sjuksköterska. Vi vet att vidareutbildade undersköterskor blir mycket
skickliga sjuksköteterskor. Många av sjuksköterskornas arbetsuppgifter tangerar
undersköterskornas.
Det finns säkert många andra yrkesförberedande program som skulle kunna vara en
bra förberedelse inför högre studier. Därför borde en översyn av hela
meritpoängssystemet göras.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Anna Fransson
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Motion 12: Myndighet som har i sitt uppdrag att förstå, tolka, validera och
översätta utländska betyg

I Sverige är behovet av utbildad personal inom olika yrkeskategorier väldigt stort. Å
andra sidan är enligt alla mätningar och forskning fortfarande andelen arbetslösa med
utländsk bakgrund ganska hög. Fortfarande möter man exempelvis pizzabagare med
ingenjörsexamen från länder som Pakistan och/eller Syrien. Fortfarande möter man
elever med högskoleutbildning på grundutbildningar och gymnasiala utbildningar. På
dessa utbildningar går elever med någon form av psykologexamen/beteendeexamen,
media och socialarbetare. Detta för att ännu finns inget system eller myndighet som
fullt ut har kunskapen och tar ansvaret för att dessa människor ska validera sin
kunskap och komma in i arbete fortast möjligt.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för en professionell myndighet som har
kunskapen och möjligheten att sätta sig in i de olika utbildningarna runt om i
världen
- Att erbjuda blivande medarbetare en tydlig validering och vidareutbildning i
den svenska skolan, arbetet och samhället. Beroende på behovet och
utbildning som den blivande medarbetaren har
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Precis som motionären beskriver så är behovet av att ta tillvara på kunskaperna hos
de som har med sig en utbildning från ett annat land otroligt viktigt. Sverige har ett
stort behov av arbetskraft och då måste vi ta tillvarata den kunskap som finns bland
oss.
Styrelsen tror dock inte på förslaget om att det ska inrättas en ny myndighet för att
lösa den problembeskrivning som motionären beskriver. Vi tror att man ska kunna
klara av det inom befintliga myndigheter där man redan har expertkunskaperna.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Tomas Thornell
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om att valideringsansvaret behöver
förtydligas. Vi ser ett mycket stort problem i den diffusa ansvarsfördelningen när det
gäller validering av nyanländas kunskaper. I samband med att valideringsansvaret blev
statligt skapades en mycket liten myndighet som har detta ansvar idag. Vi måste ta
tillvarata den kunskap som människor har när dom kommer till Sverige. Vi behöver
den kunskapen och då måste vi ha resurser att validera deras kunskap. Regeringen har
tillsatt en valideringsdelegation som arbetar för att ta fram förslag på hur valideringen
ska fungera. Universitets och högskolerådet (UHR) ansvarar för att översätta
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utländska betyg, De har fått extra resurser för att kunna hantera detta med stort
söktryck. Så UHR har ansvaret idag. Varje högskola/universitet ska egentligen
validera yrkesskicklighet, men annars är det myndighetsutövning.
Regeringen har också utvecklat snabbspår för olika yrkesgrupper t ex lärare och
kockar. Ytterligare en myndighet är nog tyvärr inte rätt väg att gå. Att erbjuda
blivande medarbetare validering tror vi kan bli svårt, när man inte innan vet vilken
kunskap de har. Vi menar att det är samhällets ansvar att tillhandahålla validering.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att avslå motionen
Styrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 13: Professionell handledning för lärare och rektorer

Lärare och rektorer behöver professionell handledning för att kunna möta och
bemöta elever och olika situationer som uppstår i skolan på ett professionellt sätt.
Detta är en självklarhet för socialarbetare och det borde fungera på liknande sätt även
för lärare och övrig skolpersonal. Lärare måste få hjälp, professionell handledning
och stöd i sitt ledarskap. Detta skulle kunna ge trygghet i mötet med elever oavsett
bakgrund, trauman eller funktionsnedsättning.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för att professionell handledning för lärare och
rektorer ska vara en del av det svenska skolsystemet
- Att erbjuda lärare och rektorer stöd och professionell handledning för att
stärka sitt ledarskap; speciellt vid kriser och andra obehagliga situationer som
kan uppstå i skolan
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Skolan står inför stora utmaningar, lärare och skolledare har en stor betydelse för att
lyfta den svenska skolan. På olika skolor arbetar man på olika sätt med att stötta
lärare. Handledning kan vara ett sådant sätt, för de som har behov av det och för dem
det passar. Skolledare på olika enheter utformar stödet till lärare och annan
skolpersonal på det sätt som de finner lämpligast utifrån förutsättningar och
utmaningar.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Malin Lauber
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen instämmer i den argumentation som styrelsen för
Socialdemokraterna i Växjö lämnat i sitt svar på motionen. Handledning kan mycket
väl vara en bra insats, men det måste vara något som avgörs på den egna skolan.
Därför föreslår distriktsstyrelsen
att motionen avslås
Styrelsens föredragande: Joakim Pohlman
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Motion 14: Kameraövervakning

Den upplevda otryggheten i Sverige ökar i många grupper. Enligt BRÅ:s rapport så
ökar de främst för kvinnor, äldre och de ekonomiskt resurssvagast i samhället. Det
har alltså stor betydelse vem man är och vart man bor, självklart också vad man har
blivit utsatt för när man mäter den upplevda otryggheten.
Det finns flera metoder för att motverka att den upplevda tryggheten försämras, en
metod är till exempel att arbeta med kameraövervakning. Kameraövervakning har
länge varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Hur mycket väger den personliga
integriteten mot att man ska få övervaka vissa platser? I tunnelbanan i Stockholm så
är man övervakad, i taxin blir man filmad och på de flesta bussar finns det idag
kameror. Detta är metoder som fungerar bra som inte ifrågasätts av särskilt många
idag.
Det som fortfarande saknas på många ställen är kameror i våra stadskärnor och i
andra utsatta områden. Där är det ofta svårt att få tillstånd och många har långa
processer mot tillståndsmyndigheten. Kameror skulle med stor sannolikhet öka den
upplevda tryggheten på våra gator och torg, men det skulle också hjälpa samhället att
lagföra personer som begår brott.
Kameror tillsammans med modern teknik skulle kunna vara till stor hjälp för vår
polismyndighet i sin kamp mot brottsligheten. Med stor sannolikhet så har även
kameraövervakning även en förebyggande effekt mot brott.
Idag när man läser om konsekvenserna kring lagarna som styr det här så förstår man
det finns många problem. Till exempel är det så som Ilmar Reepalu skrev i en
debattartikel redan 2007 så att en bostadsrättsförening kan sätta upp en kamera i
tvättstugan medan det är sällan att kameror får användas för att stävja våldsbrott.
Det är nu dags att förändra systemen som gör det svårt att använda kameror på det
sätts som beskrivs ovan. Vi måste ständigt arbeta för att stävja brott, lagföra
kriminella och få våra medborgare att känna sig trygga.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att Socialdemokraterna arbetar för att underlätta för kommuner samt
myndigheter att använda kameror för att öka tryggheten, stävja brott samt öka
möjligheten att lagföra brottslingar.
Tomas Thornell, Centrums S-förening
Malin Lauber, S-kvinnor Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Vi har alla ett behov av att känna trygghet och säkerhet oavsett om det är på dagen
eller mitt i natten. Den grova organiserade brottsligheten har tyvärr fått fäste i vårt
samhälle. Den utvecklingen skapar en otrygghet i samhället som vi inte har haft
tidigare. Under de senaste åren har antalet anmälda brott ökat samtidigt som det finns
ett mörkertal av oanmälda brott.
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Kameraövervakning är till för att skydda och värna det man är mest rädd om. Med
hjälp av en bevakningskamera är det enklare att i efterhand identifiera och säkerställa
om någonting har inträffat som man vill utreda.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Giselle Iskandar
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på problemformuleringen när det gäller
ökningen av den upplevda otryggheten i vårt samhälle. En ökad kameraövervakning
skulle kunna vara ett sätt att möta denna oro. Samtidigt måste en ökad övervakning
ställas mot behovet av att säkerställa den personliga integriteten.
Distriktsstyrelsen delar dock motionärernas uppfattning att det i rådande läge krävs
en ökad kameraövervakning för att komma till rätta med ökad otrygghet, inte minst
bland kvinnor, äldre och resurssvaga grupper.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen
att bifalla motionen.
Styrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson
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Motion 15: Kontanthantering

På många platser runt om i Sverige så stryper bankerna sitt utbud. Från att de till stor
del sysslade med kontanthantering så blir det numera allt svårare att hitta en bank
som tar emot och hanterar kontanter. Att banker blir kontantfria är en trend som vi
ser över hela landet, men det är tydligt att det slår hårdast mot landsbygden, där är det
ofta långt till närmsta bankkontor som tar hanterar kontanter. Den här utvecklingen
försvårar situationen för de många grupper som inte har möjlighet att använda de
digitala tjänsterna som bankerna erbjuder. Det kan till exempel vara småföretagares
dagskassor men det kan också vara föreningars kassor efter olika evenemang. Att
hantera och använda kontanter är självklart inte utan risk, men för många, speciellt i
den äldre generationen, så är kontanter ett enkelt och självklart val.
Utvecklingen går framåt och det är självklart något vi som parti ska både främja och
vara glada för. Men bara för att vi hittar nya smarta tekniska lösningar så innebär det
inte att vi per automatik ska avsluta äldre system. Ett stort antal personer och företag
i Sverige hanterar kontanter dagligen och de måste ha möjlighet till ett säkert sätt att
hantera kontanterna. Både uttag och insättning på bank är något som måste kunna
fungera. Ett fungerande banksystem är avgörande för ett samhälle som Sverige, men
det innebär inte att de kan få fritt spelrum. Den svenska staten har vid ett flertal
tillfällen tvingats ”rädda” banker i de tuffa tider som varit. Det är dags för bankerna
att ta sitt samhällsansvar för att lösa den situation som uppkommit efter att de mer
eller mindre slutat hantera kontanter.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att Socialdemokraterna tar tydlig ställning och arbetar för att bankerna ska ta
sitt ansvar att hantera kontanter på sina kontor
Tomas Thornell, Centrums S-förening
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen tackar motionären för en intressant och välskriven motion. Styrelsen delar
motionärens beskrivning av att behovet av kontanter kvarstår trots att digital teknik
ständigt utvecklas. Det slår hårdast mot den äldre befolkningen och mot landsbygden.
Däremot är det inte helt oproblematiskt att arbeta tvingande för att befintliga banker
ska hantera kontanter. Det finns en påtaglig risk att ett sådant åläggande skulle leda
till att fler lokalkontor försvinner. För framtiden och för de samhällen där
bankkontor redan lagt ned är det viktigt att kunna möta kontanthantering genom att
ge andra aktörer möjlighet att sköta den.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Julia Berg
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att bifalla motionen
i sin helhet och skicka in den som arbetarekommunens egen.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning att behovet av kontanter kvarstår
trots att digital teknik utvecklas. Det försvårar för de som inte har möjlighet att
använda den digitala tekniken eller inte har tillgång till den. Det är många grupper
som behöver hantera kontanter, småförtagare, föreningar och äldre människor m.m.
Det är ett problem både i staden och på landsbygden. Utvecklingen som varit är att
det blir färre och färre bankkontor och allt fler av de som finns kvar tar inte emot
kontanter. Detta är ett problem för hela samhället. Bankerna har också i stor grad lagt
över det på handlarna att ta emot kontanter men också att tillhandahålla
uttagsmaskiner. Den parlamentariska landsbygdskommittén föreslår i sin utredning
att bankerna ska vara skyldiga att ta emot kontanter.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att motionen bifalls
Styrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 16: Motion angående fysisk aktivitet på recept (FaR)

Rörelse påverkar kropp och själ på ett hälsofrämjande sätt och har bevisad effekt på
olika sjukdomstillstånd som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom,
stroke, diabetes, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression. Alla som börjar
röra på sig får positiva effekter oberoende av ålder eller träningsvana. Det är därför
aldrig för sent att börja.
Det finns vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept i många fall är ett bra
alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en
patients egna förutsättningar och önskemål
Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Arbetet
med FaR bygger oftast på samverkan mellan förskrivare(sjukvården) och
friskvårdsorganisationer där de lokala förutsättningar är utgångspunkt, vilket gör att
varje modell blir unik. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi,
men också som en hänvisning till någon aktör på friskvårdsmarknaden.
Ett fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster
eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig
beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från
promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong
eller yoga. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen. Aktiviteten kan genomföras på
egen hand eller i grupp. Vårdpersonalen hjälper till att hitta en grupp som passar.
Vissa grupper leds av speciella FaR-ledare, vilka ger stöd till den som ordinerats.
Med anledningen av ovanstående vill jag:
att man utreder regionalt hur användningen av FaR har implementerats, hur
resultaten blivit och, om behovet finns, vilka möjligheter det finns att utöka
utskrivningen av FaR.
att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att utreda hur användningen av FaR har
implementerats, hur resultaten blivit och, om behovet finns, vilka möjligheter det
finns att utöka utskrivningen av FaR.
Matija Rafaj(S)
Ljungby Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Ljungby AK:s medlemsmöte beslutade den 2016-11-22
– att bifalla motionen och ta den som sin egen
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vilken positiv effekt fysisk
aktivitet har för både den enskilda individen och för sjukvården och i förlängningen
för hela samhället.
Dessutom menar distriktsstyrelsen att människors både sociala- och ekonomiska
kapital påverkar vilken tillgång man i livet har till olika offentliga rum, detta påverkar
också tillgången till olika fysiska aktiveter och fritidsaktiviteter för både barn och
vuxna. Att därför få hjälp med att hitta en fysisk aktivitet som passar och som på vis
också öppnar upp nya arenor för fler. På så sätt bidrar också medicineringen inte bara
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för att lindra eller förebygga sjukdom utan också kompensatoriskt och
hälsofrämjande.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Camilla Ymer
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att fastställa förslag till aktivitetsplan.
Partidistriktets verksamhet styrs av antagen verksamhetsplan för 2015-2018. Den
antogs av distriktskongressen i mars 2015. Nedan följer de aktiviteter som planeras
under 2017. Aktiviteterna antas av distriktsstyrelsen och fastställs av distriktskongressen.
Partidistriktets verksamhet syftar till att uppfylla de övergripande målsättningarna
i verksamhetsplanen och att Socialdemokratin i Kronoberg lever upp till epitetet
Framtidsparti.
Uppsatta målsättningar kring medlemsutveckling kräver stora insatser. Dels på
medlemsvärvning men också gällande rutiner för välkomnande av nya medlemmar
och administration av medlemssystem.
Aktiviteter 2017
*Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring medlemsvärvning
och medlemsmottagande.
*Aktiviteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha medlemsvärvning i fokus.
*En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska göras.

Fokus i studieverksamheten kommer fortsatt handla om att stärka arbetarekommunernas kapacitet att självständigt bedriva medlemsutbildningar steg ett.
Utöver att genomföra studieplanen kommer under året inledande utbildningar med
sikte på val 2018 såväl för kandidater som valledare genomföras.
Aktivitetsplan 2017
*Partidistriktet ska genomföra utbildning för handledare tillsammans med ABF.
*Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetarekommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med distriktet
och/eller med andra arbetarekommuner.
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*Minst en medlemsutbildning steg 2 ska genomföras av partidistriktet i egen regi
eller i samarbete med partidistrikten i Sydöstra regionen.
*Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete med
närliggande distrikt.
* En traineeutbildning med deltagare från länets arbetarekommuner ska genomföras i
samarbete med minst ett närliggande partidistrikt.
* Ett större medlemsforum ska genomföras under hösten.
*Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögskola.

Prioriteringen vad gäller facklig-politisk verksamhet under 2016 kommer ligga vid att
skapa närmare kontakt mellan partidistriktet och de respektive fackliga
organisationerna i länet, dvs med LO, TCO och SACO. Formerna för gemensamma
utspel, utbildning och evenemang ska utvecklas.
Aktivitetsplan 2017
*Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring regeringens
politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.
*Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av arbetet
med Framtidspartiet.
*Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.
*Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid
arbetsplatser ska utvecklas.
*Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlingsfientlighet tas.

Situationen i omvärlden med flyktingströmmar och säkerhetspolitiskt läge bör prägla
de internationella utblickar som sker i samband med partidistriktets verksamhet.
Aktivitetsplan 2017
*Partidistriktet ska under 2017 undersöka möjligheten att själva eller tillsammans med
andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller nätverkssamarbete.
*Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma aktuella
skeenden i omvärlden.

Partidistriktet ska vara navet i den socialdemokratiska opinionsbildningen i
Kronobergs län. Detta arbete ska intensifieras under året där medieplanering och
utåtriktade kampanjer ska samverka för att förstärka det socialdemokratiska
budskapet tillsammans med reklam och sociala medier. En bärande del i
opinionsarbetet är arbetsområdet valkretsstöd som partidistriktet utfår på uppdrag av
partistyrelsen och i syfte att stötta länets riksdagsledamöter.
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Aktivitetsplan 2017
*Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman opinionsbildning
och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk nivå ska fortsätta.
*Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna i
Europaparlamentet.
*Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med ett mer
strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta.

Partidistriktets organisation är både ett redskap för att uppnå de målsättningar som
redovisas i verksamhetsplanen men också garanten för en demokratiskt uppbyggd
folkrörelse. Arbetet i distriktets ledning ska utvecklas i enlighet med intentionerna
i Framtidspartiet. Partidistriktets expedition kommer under 2016 vara under
uppbyggnad vilket präglar övriga delar av aktivitetsplanen.

Aktivitetsplan 2017
*En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 94:e
kongress är planerad och kallad till den 19 mars i Alvesta Folkets Hus.

Aktivitetsplan 2017
*Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen datumplan.
*Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner
och partidistrikt ska fortsätta att utvecklas.

Aktivitetsplan 2017
*Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och
valkonferens gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga regionala
uppdrag, inklusive kyrkovalet.

Aktivitetsplan 2017
*Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.
*Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.
*Minst ett besök ska göras till respektive arbetarekommun.
*Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att besluta fastställa förslag till budget.

INTÄKTER
100
150
400
500

KOSTNADER
100
150
200
300
400
500

Anslag och avgifter
Medlemmar
Organisation
Expedition

Budget
2017
3 245 000
2 670 000
75 000
450 000
50 000

Budget
2016
2 680 600
2 554 600
84 000
0
42 000

Anslag och avgifter
Medlemmar
Studier
Övrig verksamhet
Organisation
Expedition

-3 240 425
-311 100
-40 000
-145 000
-25 000
-255 000
-2 464 325

-2 680 600
-381 100
-51 000
-160 000
-25 000
-110 000
-1 953 500

4 575

0

RESULTAT
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Valberedningens förslag till partiorgan
En distriktsordförande
Monica Haider, Älmhult
Tio ledamöter i distriktsstyrelsen
Robert Olesen, Alvesta
Lars Altgård, Lessebo
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Liselotte Åhlander, Ljungby
Joakim Pohlman, Markaryd
Tomas Blomster, Tingsryd
Camilla Ymer, Uppvidinge
Anna Fransson, Växjö
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö
Henrietta Serrate, Växjö
Tio ersättare i distriktsstyrelsen
Sebastian Ohlsson, Alvesta
Kristina Brundin, Lessebo
Emma Johansson, Ljungby
RosMarie Jönsson Neckö, Markaryd
Magnus Carlberg, Tingsryd
Peter Danielsson, Uppvidinge
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Charlotta Svanberg, Växjö
Pontus Samuelsson, Växjö
Stefan Jönsson, Älmhult
Fyra ledamöter i verkställande utskottet
Robert Olesen, Alvesta
Anna Fransson, Växjö
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö
Tre revisorer
Curth Eriksson (sammankallande)
Bertil Olsson, Alvesta
Bo Dalesjö, Ljungby
Tre revisorssuppleanter
Rose-Marie Holmqvist, Växjö
Göran Borg, Lessebo
Gun Lindell, Ljungby
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Musik: Pierre Degeyter
Svensk text: Henrik Menander

Upp trälar uti i alla stater,
som hungern bojor lagt uppå!
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
: // : Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty internationalen
åt alla lycka bär. : // :
Arbetare i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta,
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.
: // : Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är
ty internationalen
åt alla lycka bär. : // :
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 171. Partistöd 2018 17RK1597

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att återremittera Sverigedemokraternas partistöd för 2018 i avvaktan på att redovisning
av deras partistöd för 2016 godkänns.
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 C, KD, L, MP, M, S och V enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till
45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Yrkande
- Yngve Filipsson (L) yrkar att beslut om Sverigedemokraternas partistöd för
2018 återremitteras i avvaktan på att deras redovisning av partistödet för 2016 godkänns.
Yttranden
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Datum: 2017-09-12

Under ärendet yttrar sig även Håkan Engdahl (-), Robert Olesen (S), Lennart Värmby
(V), Britt-Louise Berndtsson (C), kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson och
nämndsekretaren Johan Jarl.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Yngve Filipssons (L) yrkande på återremiss av beslut om
Sverigedemokraternas partistöd för 2018.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att fastställa partistöd för 2018 för C, KD, L,
MP, M, S och V. Hon finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att Sverigedemokraternas partistöd för 2018
ska återremitteras eller beslutas vid sammanträdet. Hon finner att regionstyrelsen beslutar
att det ska återremitteras.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017




Beslutsunderlag
§237 RSAU Partistöd 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Datum: 2017-09-05

§ 237. Partistöd 2018 17RK1597

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till
45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1597
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-08-23

Regionstyrelsen

Partistöd 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes
av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av
regeringen till 45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Partistöd 2018
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Datum: 2017-09-18
Identifierare: 95155
Handläggare: Johan Jarl, Kansliavdelningen

Partistöd 2018 rev efter RS
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

22

91 000 kr

2 002 000 kr

2 093 000 kr

Moderaterna

13

91 000 kr

1 183 000 kr

1 274 000 kr

Centerpartiet

7

91 000 kr

637 000 kr

728 000 kr

Vänsterpartiet

5

91 000 kr

455 000 kr

546 000 kr

Miljöpartiet

3

91 000 kr

273 000 kr

364 000 kr

Kristdemokraterna

3

91 000 kr

273 000 kr

364 000 kr

Liberalerna

2

91 000 kr

182 000 kr

273 000 kr

Totalt

61

728 000 kr

5 551 000 kr

6 279 000 kr

Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 är återremitterat RS § 171/17
2018 i avvaktan på att redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för 2016
godkänns.
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Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation
och övriga regleringar 2018 17RK1181
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 174. Uppdragsspecifikation och Övriga regleringar 2018, Vårdval
Kronoberg - primärvård 17RK1181

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering.
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i samband
med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2018 gjordes med 2,7
procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Kronobergs län ska
till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis
kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna ska
vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats. Jämställdhetsperspektiv
beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) lämnar följande yrkande:
"att följande ska arbetas in i uppdragsspecifikationen för 2018 och där utredning krävs
från 2019.
- Minst 60 % av de verksamma specialisternas arbetade tid ska göras av
allmänspecialister. Vårdcentralerna ska även tillhandahålla psykologkompetens.
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- Öppettiderna för vårdcentralerna ska i huvudsak vara minst 08.00 – 17.00 vardagar,
men kan variera utifrån behov och förutsättningar.
- Vårdval Kronobergs primärvård ska ersättas enligt en modell där 5 % är åldersbaserat,
85 % baserat på ACG och 10 % på CNI. Samtidigt vill vi höja ersättningen för nyttjande
av tolk så att all användning av tolk ersätts med 500 kr per besök.
- En modell för att genomföra hälsosamtal på vårdcentralerna arbetas fram.
- Möjligheten att upphandla jourläkarcentralerna, i syfte att öka kontinuiteten vid våra
vårdcentraler utreds.
- Uppdragsspecifikationen ska förenklas, för att göra det enklare att starta en ny
vårdcentral och för att göra det möjligt att variera utbudet på vårdcentralerna. Detta kan
ge Kronobergarna en ökad tillgänglighet till primärvård. En ny förenklad
uppdragsspecifikation bör tas fram under 2018, för att kunna gälla från 1 januari 2019."
- Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till Roland Gustbées (M)
yrkande.
- Ordförande förklarar att punkt 3 i Roland Gustbées (M) yrkande inte kan behandlas vid
mötet enligt KL 5 kap. § 40.
- Roland Gustbée (M) förklarar att hans yrkande ska ses som en helhet och yrkar istället
avslag på regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Håkan Engdahl (-) och Lennart Värmby (V).
Ajournering
Charlotta Svanberg (S) begär att mötet ajourneras för överläggningar. Ordförande
ajournerar mötet mellan 12.03-12.05.
Beslutsordning
Ordförande finner därefter att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Roland Gustbées (M) avslagsyrkande på regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Reservationer
Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C) och Yngve Filipsson (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Roland Gustbées (M) yrkande.
Håkan Engdahl (-) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 240. Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård 17RK1181

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i samband
med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2018 gjordes med 2,7
procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Kronobergs län ska
till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis
kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna ska
vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats. Jämställdhetsperspektiv
beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet utan återkommer med eget yrkande till regionstyrelsens behandling av
ärendet.
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering
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Regionstyrelsen

Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk
reglering

Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2018
gjordes med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När vårdersättningen
inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Kronobergs
län ska till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna
ska vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats.
Jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppdragspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg – primärvård
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1

Inledning

Region Kronoberg har fastställt visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, med
målet att vara ett kvalitetsstyrt landsting.
Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen om
en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården (HSL §2).
Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, god
tillgänglighet och bra bemötande. Ambitionen för hälso- och sjukvården i
Kronobergs län är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en god vård på lika
villkor som utgår från patientens behov. Alla invånare ska ha lika rätt till en god
hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder
eller etnisk bakgrund. Invånarna ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och
effektiv vård av god kvalitet. Vården ska ges på den mest effektiva
omhändertagandenivån, MEON-principen.
Primärvårdens grunduppdrag är att svara för invånarnas behov av en basal hälsooch sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och rehabilitering
utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara förstahandsval
vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna
vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
Medborgarna ska ha rätt till en fast vårdkontakt i en trygg och säker hälso- och
sjukvård med god medicinsk kvalitet och förtroendefull relation.
Med vårdcentral menas en enhet inom primärvården som tillhandahåller komplett
primärvård enligt fastställt uppdrag. Vårdval Kronoberg innebär att
landstingsfinansierad primärvård drivs av godkända vårdcentraler såväl offentliga
som privata.
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2

Bakgrund

Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg en medborgarstyrd
vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem (LOV).
Lag om valfrihetssystem

Vårdvalsmodellen bygger på relationen mellan invånaren och vårdcentralen, där
invånaren väljer den vårdcentral hon/han vill tillhöra. Invånarens möjlighet till val
och omval är själva kärnan i systemet.
Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val. Genom Vårdval Kronoberg ska det bli lättare att komma i kontakt med
vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
Region Kronoberg bygger vårdvalssystemet utifrån bestämmelserna i LOV, vilket
innebär att:
 Alla invånare har möjlighet att fritt välja vårdcentral.
 Invånarens ställning stärks genom att ersättningen till vårdcentralen följer
invånarens val.
 En vårdcentral måste vara godkänd av Region Kronoberg för att få
etablera sig med offentlig finansiering.
 Ersättningen till vårdcentralen är likvärdig oavsett om den drivs i privat
eller i offentlig regi.
Systemet ska innebära att kostnadskontroll uppnås.

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdcentralen ska följa tillämpliga lagar, författningar samt riktlinjer och
föreskrifter. Under vårdtjänstens omfattning i uppdragen anges ett urval länkar till
bland annat Region Kronobergs riktlinjer. Policys och styrdokument finns som
bilaga.
Några viktiga lagar för sjukvården

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

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.

SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer.
 Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
 Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan enligt
Lex Maria, till chefläkare i Region Kronoberg.
 Rapportera till av Vårdvalet anvisade kvalitetsregister.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt:



3.2

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård

Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicinska kommitté
och läkemedelskommitté.
Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Vårdvalet skriftligen informeras om vem som är ansvarig. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Vårdcentralen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras för
att upprätthålla kompetensen inom yrket. Vårdcentralen ska systematiskt tillägna
sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis.
Verksamhetschefen ska tillsammans med samtliga medarbetare utforma en
individuell fortbildningsplan.

Länk till information och blankett
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Kravet för att bli godkänd som vårdcentral är att minst 75 % (arbetad tid) av de
verksamma specialistläkarna är specialister i allmänmedicin, med dokumenterad
erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget.
För sjuksköterskorna gäller att minst 50 % (arbetad tid) ska vara
distriktssköterskor. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter
eller BHV-verksamhet ska vara specialistutbildad inom området.
3.3

Lokaler, utrustning och hygien

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet med en god
hygienisk standard. Det innebär att vårdcentralens lokaler ska vara anpassade för
hälso- och sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att
korrekta och sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas.
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien

För att alla ska kunna besöka vårdcentralen är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
3.4

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs arbete och för
helhetssynen på sambanden mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska
bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning och resursförbrukning.
Verksamhetschefen har möjlighet att utse representant för deltagande på
Regionens miljöombudsträffar.
Miljö

3.5

Filial

Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
Kronoberg på annan fast adress än leverantörens vårdcentral.
Riktlinjer för filialer i Kronobergs län
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4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av Regionfullmäktige. När Regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument
I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i tre tilläggsuppdrag (6.1 – 6.3). Tilläggsuppdrag kan tillkomma under året.
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Omfattning

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
regionfullmäktige. Hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med gällande
lagstiftning. Vården ska ges med respekt för alla patienters lika värde.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionen Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet
och vårdgaranti, varför öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar.
Region Kronoberg ska skriftligen informeras om och lämna godkännande för
planering av verksamhet under sommarperioden eller vid tillfälliga situationer när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt flyttar verksamhet genom
samverkan med annan vårdcentral. Vårdcentralens ansvar för listade invånare
kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning och
uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas mot alla typer
av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering ingå. Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets
resurser eller täckas av annan huvudmans ansvar.
För invånare från såväl grannlandstingen/regionerna som övriga Sverige gäller
fritt vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att vårdcentral inte kan neka
att ta emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

Alla personer som är folkbokförda i Sverige har rätt att lista sig på vilken
vårdcentral som helst i landet.
Sammanfattning av patientlagen
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Vid förskrivning av läkemedel ska vårdcentralen följa läkemedelskommitténs
Rekommenderade läkemedel. Vårdcentralen har kostnadsansvar för all
förskrivning av allmänläkemedel till patienter som är listade på vårdcentralen.

Kostnadsansvar läkemedel

Från 2012 finns en särskild förordning angående läkemedelsgenomgångar som
innebär att enkel läkemedelsgenomgång ska utföras regelbundet på alla
patienter som är 75 år eller äldre och har ordinerats fler än fem läkemedel.
Teambaserad fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras när behov föreligger,
vilket är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en
patients läkemedelsanvändning. Den teambaserade fördjupade
läkemedelsgenomgången är ett tilläggsuppdrag.
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse

Vid övergångar mellan olika vårdcentraler och vårdnivåer ska patienten ha
vetskap om vem som har ett samordningsansvar. Besök i patientens hem ska
utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte
medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra
kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre
folkbokförda i Kronoberg ger särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral
där patienten är listad.
Verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär
det.
Den fasta vårdkontakten har ansvar för att individuell plan upprättas för svårt
sjuka eller palliativa patienter. Regiongemensam rutin för fast vårdkontakt och
brytpunktsamtal finns utarbetade.
Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
Fast vårdkontakt och brytpunktssamtal

Rekommenderad arbetsfördelning finns utarbetad i samverkan mellan
primärvården och kliniker inom berörda delar av vårdvalet.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen har ett samhällsmedicinskt ansvar att agera vid olika typer av
samhällsutbrott, t ex smittsamma sjukdomar och industriutsläpp.
Smittskyddsenhetens rekommendationer ska följas. Områdesfördelning i enlighet
med geografiska automatlistningsområden.
Smittskyddsenheten

Region Kronobergs gällande vaccinationsprogram för vuxna och barn samt
deltagande i epidemigruppssamverkan innefattas i grunduppdraget. Motsvarande
gäller vid vaccination mot influensa och pneumokocker för äldre från 65 år och
riskgrupper i övriga åldrar. Resevaccinationer ingår inte i grunduppdraget.
Vaccinationer
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Från 18 års ålder är vårdcentralen ansvarig för hälso- och sjukvård för personer
som omfattas av LSS-insatser. Vuxenhabiliteringen har ett ansvar för råd och stöd
(LSS § 9:1) och ett ansvar för habilitering (HSL § 3B) för personer med
omfattande funktionshinder.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

För utländska medborgare gäller särskilda regler.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad sjukvård i
samma utsträckning som asylsökande.
Vård av personer från andra länder

Vårdcentralen ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg.
Tolkcentral

Vårdcentralen ska också svara för utfärdande av vårdintyg, rättsintyg, utlåtande till
försäkringskassa samt övriga intyg/undersökningar inom grunduppdraget.
Tillämpning av taxor och avgifter

Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.

Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.

Hjälpmedel Kronoberg

För rådgivning, utredning, behandling, uppföljning och utskrivning av hjälpmedel
ska vårdcentralen kunna erbjuda patienter med diabetes, astma/KOL, demens,
långsamläkande sår och inkontinens uppföljning av specialinriktade medarbetare.
Kontinuerlig medicinsk uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att
kunna utveckla sjukvården så att den på bästa sätt möter invånarnas behov.
Vårdcentralen kan genom analys av medicinska utdata identifiera
utvecklingsområden som är relevanta för verksamheten och dess patienter.
Utfallet följs upp skriftligt samt i dialogform enligt särskild anvisning.
Länk till anvisning
Mål









Ge patienten vård utifrån bedömda behov.
Följsamhet till medicinska kommittén och läkemedelskommitténs riktlinjer.
Optimal antibiotikaanvändning.
Följsamhet till vårdgarantin.
Systematiskt utvecklingsarbete.
Täckningsgrad 60 %.
Minskad smittspridning.
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4.1.2 Uppföljning

* Ersätts enligt bilaga, Beskrivning av tillämpade mått.
Nr

Nyckeltal Vårdval Varför nyckeltalet
följs

Källa

Mål

Diabetes

Andel patienter
registrerade i NDR
av antalet listade
patienter med
diabetesdiagnos.

Vårdcentral ges
möjlighet till
uppföljning av egna
patienter, av
jämförelser mellan
olika vårdcentraler,
samt ger underlag för
forskning runt
behandling av
diabetes.

Cosmic
NDR

≥ 95 %

* Andel patienter
< 80 år med
diabetes som har
HbA1c
≤ 70 mmol/mol.

God glukoskontroll
minskar risken för
diabeteskomplikationer.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel patienter
med diabetes som
är ickerökare.

Rökfrihet är avgörande Cosmic
för att minska risken
för diabeteskomplikationer.

100 %

Andel patienter
som efter bedömt
behov fått ett
planerat läkarbesök
inom 7 dagar.

Vårdgarantimätning,
enligt
överenskommelse om
vårdgarantin, omfattar
inom primärvård
endast nybesök hos
läkare.

Cosmic

100 %

* Andel patienter
som haft samma
läkare de tre sista
besöken och som
gjort minst tre
besök de sista tre
åren och varit
aktuella på
vårdcentralen
under senaste
perioden.

Stimulera ökad
kontinuitet.

Cosmic

≥ 50 %

1.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

2.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
3.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Tillgänglighet
4.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kontinuitet
5.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
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Läkemedel
6.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

7.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

8.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
9.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
10.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
11.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Andel av de
läkemedel som står
för 90 % av
vårdcentralens
läkemedelsförskrivni
ng (mätt i DDD)
som är förstahandsrekommenderade
läkemedel,
uthämtade på apotek.

Följsamhet till
rekommenderade
läkemedel inom (DU
90 %) Kronoberg.
Rationell läkemedelsanvändning.

Försäljnings- ≥ 78 %
statistik från
eHälsomyndigheten

* Antal uthämtade
antibiotika recept
(varurader) per 1000
listade patienter,
oavsett var
läkemedlen är
förskrivna.
(Antibiotika = ATC
J01 exkl Hiprex)

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Försäljningsstatistik från
eHälsomyndigheten

* Andel PcV av alla
luftvägs-antibiotika
till barn 0-6 år per
förskrivande VC.

Vid antibiotikabehandling av
luftvägsinfektion
orsakad av bakteriell
smitta, är PcV
förstahandsalternativ.

Försäljnings- ≥ 80 %
statistik från
eHälsomyndigheten

* Andel kinoloner av
urinvägs-antibiotika
till kvinnor 18-79 år
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Försäljnings- ≤ 5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Andel patienter med
diagnos hjärtsvikt
som ordinerats
behandling med
ACE-hämmare eller
ARB.

Måttet är en indikator
dels på hur pass
stringent diagnosen
hjärtsvikt sätts och
dels hur pass väl
patienterna behandlas.

Cosmic

Minskad
antibiotikaanvändning
totalt.

* Andel listade ≥ 75 Minimera riskfylld
år på vårdcentralen
läkemedelsbehandling
som hämtat ut något hos äldre.
olämpligt läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner eller
antikolinergika) de
senaste 3 månaderna.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Äldre och
läkemedel
12.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

* Andel patienter ≥ Minimera riskfylld
75 år som har hämtat läkemedelsbehandling
ut perorala COXhos äldre.
hämmare
(inflammationshämmande) de
senaste tre mån.

Försäljnings- ≤ 2,5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Influensavaccination

* Andel influensavaccinerade ≥ 65 år.

Främja hälsa i
befolkningen.

Cosmic

≥ 65 %

* Redovisat
patientnära
medicinskt kvalitetsutvecklingsarbete.

Förbättra medicinska
kvaliteten.

Skriftlig
rapport
samt dialog.

En
rapport
per
vårdcent
ral och
år.

13.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kvalitetsutveckling
14.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

4.2

Rådgivning

4.2.1 Omfattning

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till
medborgarna via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på
annat sätt. Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens förmåga till
eget ansvar samt skapa trygghet och stimulera till egenvård för lättare sjukdomar,
skador och besvär.
Riktlinje, Internetbaserad kommunikation
Patientens information vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. Tele-Q ska användas och vara öppen för inringning från
kl. 06.30 - kl. 17.00 under vardagar.
Rådgivning kan ges utifrån RGS-webb som beslutsstöd.
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Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster som till exempel receptförnyelse och avbokning av tid.
1177, Vårdguiden

4.2.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara tillgänglig för rådgivning samma dag oavsett
kontaktsätt.
 Ökad kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och trygghet till den
vårdsökande.
4.2.3 Uppföljning
Nr

Tillgänglighet
15.
(4.2 Rådgivning)
16.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Varför
nyckeltalet följs

Källa

Mål

* Andel samtal som
fått bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

Tele-Q

≥ 98 %

* Andel samtal som
blivit uppringda
senast 10 minuter
efter uppringningstid.

God tillgänglighet.

Tele-Q

≥ 95 %

Nyckeltal Vårdval

Förebyggande insatser

4.3.1 Omfattning

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete. Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla
eller förbättra den egna hälsan genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt
angeläget är detta för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.
Strukturerat hälsosamtal

Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt rekommendationer i
Socialstyrelsens riktlinjer för nationella sjukdomsförebyggande metoder.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Patienter ska uppmanas till tobaksfrihet i samband med operation och vid behov
erbjudas tobaksavvänjning vid vårdcentral.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.3.2 Mål

 Genom att tillfråga patienter om tobaksbruk, otillräckligt fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor samt vid behov erbjuda
lämpliga åtgärder uppmärksamma betydelsen av dessa för hälsan.

4.3.3 Uppföljning
Nr

Nyckeltal Vårdval

Levnadsvanor
17.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
18.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

19.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

4.4

Varför
nyckeltalet följs

Källa

Mål

* Andel av alla patienter
med diagnoserna artros
(höft och knä), KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om fysisk
aktivitet.

Uppmärksamma
betydelsen av
fysisk aktivitet.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel av alla patienter
med hypertonidiagnos
och/eller psykisk ohälsa
som någon gång under de
senaste 5 åren har
tillfrågats om
alkoholvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel av alla patienter
med diagnoserna KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om tobaksvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Cosmic

≥ 95 %

Rehabilitering

4.4.1 Omfattning

Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa nedsatt
funktionsförmåga genom att träna upp nedsatta eller kompenserande funktioner
och därigenom förbättra förutsättningarna för bästa möjliga aktivitetsgrad.
Rehabiliteringsprocessen ska bidra till att patienter i rätt tid får rätt
rehabiliteringsinsatser inom allmänmedicinens område.
Efter senast tio fysioterapibehandlingar* (individuellt eller i grupp) upprättas
tillsammans med patienten en behandlingsplan.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Initiativ till detta kan tas antingen av fysioterapeut, rehabkoordinator eller
behandlande läkare på den vårdcentral där patienten är listad. Syftet är att öka
kvaliteten i rehabiliteringsprocessen.
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

I Region Kronoberg finns rehabiliteringsriktlinjer, vilka bygger på evidens eller
beprövad erfarenhet och är utformade för att möta patientens individuella behov.
Samordnad rehabilitering, fastställda rehabriktlinjer

Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Försäkringsmedicin

Sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar

Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

* Med fysioterapi och fysioterapeut avses i fortsättningen även sjukgymnastik och sjukgymnast.
Rehabiliteringsplan

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering
4.4.2 Mål

 Med tidiga teaminsatser optimera funktions- och aktivitetsförmåga.
4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Omfattning

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala
hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos
barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö. Det uppnås genom att förebygga fysisk och psykisk
ohälsa samt att upptäcka och identifiera fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn
i förskoleåldern 0-6 år och deras familj.
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har rätt till barnhälsovård på samma
villkor som barn bosatta i Sverige.
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Hälsoövervakning kompletteras med individuellt stöd och insatser efter
bedömning i varje enskilt fall. Vårdcentralen ska medverka till tidig upptäckt av
barn som far illa och informera kommunens socialtjänst enligt gällande
lagstiftning. Vårdcentralen ska samverka med andra vårdgivare och myndigheter i
frågor som rör barns hälsa och vid behov lotsa till adekvat instans.
BHV erbjuder besök i hemmet, på mottagningen och har tillgänglighet per
telefon.
Vårdcentralen ska följa:
 Nationellt program för barnhälsovård baserat på Socialstyrelsens
vägledning för barnhälsovård med regionala tillägg.
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården.
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
 Rikshandboken – nationellt verktyg för hur barnhälsovården bör bedrivas
Varje vårdcentral samverkar inom ramen för BHV med definierade förskolor
kring barnhälsovårdsfrågor. Vårdcentralen har även för dessa förskolor ett
samhällsmedicinskt ansvar vid olika typer av ohälsoutbrott, till exempel
smittsamma sjukdomar. Ansvaret handlar om information, stöd och åtgärder.
Vägledning för barnhälsovård
Rikshandboken barnhälsovård
Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring i barnhälsovården
Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
Smitta på förskolan - en kunskapsöversikt
4.5.2 Mål

 Barnhälsovårdens övergripande mål är att medverka till att säkerställa
barnens hälsa, trygghet och utveckling.
 Följsamhet till nationellt barnhälsovårdsprogram och nationella
målbeskrivningar
4.5.3 Uppföljning

Nr

Nyckeltal

Varför nyckeltalet
följs

Källa

Mål

Barnhälsovård

Antal nyfödda
barn (0-1 år) per
sjuksköterska.

Främja kompetens
för att upprätthålla
kvalitet enligt
nationell
målbeskrivning.

Rapport
från
vårdcentral

≥ 25 nyfödda barn/
sjuksköterska

* Andel nyfödda
där ett första
hembesök
genomförts.

Följsamhet till
basprogram samt av
vikt för den fortsatta
kontakten.

BHVjournal/

≥ 90 %

20.
(4.5 BHV)
21.
(4.5 BHV)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Andra nyckeltal följs upp genom att vårdcentralen fortlöpande ska rapportera till
BHV-samordnarens lokala och nationella verksamhetsuppföljning. Uppföljningen
gäller till exempel vaccinationer, amningsfrekvens, föräldrars rökvanor, antal barn,
hembesök, föräldragrupper, EPDS-screening, handledningstillfällen, samverkan
samt antal nyfödda barn/heltidstjänst.
4.6

Psykisk ohälsa

4.6.1 Omfattning

Vårdcentralen ska erbjuda kompetens för att bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd, men specialistpsykiatrin ansvarar för
personer med allvarlig psykisk sjukdom.
Under 2017-18 planeras integrerade missbruks- och beroendemottagningar för
invånare (från 16 år och uppåt) starta i Ljungby och Växjö.
Behandlingsansvaret gäller enbart vuxna. Som resurs i arbetet med ungdomar
finns utanför vårdvalet Barn och ungdomshälsan (6-18 år) vars uppgift är att
stödja barn, unga och deras familjer vid lättare psykisk ohälsa.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och samtalsbehandling till patienter med
 Lätta och medelsvåra depressioner.
 Okomplicerade ångesttillstånd.
 Krisreaktioner.
 Psykosomatik.
 Åldersbetingade psykiska symtom - inklusive basal demensutredning.
 Missbruk och beroendetillstånd utan samtidig svår psykiatrisk störning.
 Basal psykiatrisk bedömning i sjukskrivningsprocessen via rehabiliteringsteam.
Uppdrag/remiss ges av legitimerad personal verksam vid den vårdcentralen
patienten valt. Genom lättillgängliga, korta insatser får patienten vård, hjälp till
självhjälp eller klargörs behov av mer specialiserade insatser. Omfattningen ska i
regel vara begränsad i tid (upp till 10 gånger) och KBT (kognitiv beteendeterapi)
ska erbjudas.
Vårdöverenskommelser

Verksamheten rekommenderas använda ett validerat uppföljningsverktyg,
exempelvis Core eller EQ-5D.
Under de närmaste åren genomförs en särskid satsning för utökad
psykologkompetens inom primärvården. Uppföljning kommer att ske.
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Region Kronoberg och kommunerna har en skyldighet att ha överenskommelser
om samarbete när det gäller barn och ungdomar med psykiska och/eller
somatiska sjukdomar och besvär, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
samt vuxna med psykiska problem och missbruksproblem i form av en
”Samordnad individuell plan” (SIP). Likaså finns en samverkansöverenskommelse
när det gäller missbruks- och beroendevård.
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Missbruks- och beroendevård i Kronobergs län
4.6.2 Mål

 Kunna erbjuda bedömning och individuellt utformad behandling för
personer med psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd.
 Ökad använding av validerade verktyg för uppföljning.
4.7

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård,hemsjukvård över 18 år

4.7.1 Omfattning

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen. (HSL 2006:493)
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 26 § HSL, samverka så att patienter
får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och samtliga
kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i Kronobergs län,
överenskommelse mellan kommunerna och Region i Kronobergs län gällande
insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse

Former för läkarmedverkan i hemsjukvården regleras i respektive kommun
genom en skriftlig överenskommelse mellan ansvariga för den kommunala hälsooch sjukvården och respektive vårdcentral.
Omfattning konsultativt stöd och utbildande insatser till kommunens personal
inom särskilda boendet för äldre i form av exempelvis övergripande råd i
medicinska frågor och ronder.
Vårdcentralen ska erbjuda stöd vid palliativ vård och vård i livets slutskede i
samverkan med respektive kommun. Brytpunktssamtal ska genomföras och vid
väntat dödsfall ska ”Planeringsunderlag för vård i livets slut” användas.
Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede
Vårdplanering

Under vårdperiod i Regionens regi ska, med hänsyn till patientens behov, en
samordnad vårdplanering ske i samverkan mellan Region Kronoberg och kommunen.
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Vårdplanering ska vid behov ske, även utan aktuell vårdperiod på sjukhus, tillsammans
med läkare på vårdcentral och sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård och vid
behov paramedicinsk personal. Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande
Betalningsansvarslag. Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelning mellan
aktörerna i Kronobergs län utarbetas under 2017.
Samtliga kommuner har tillgång till Cambio Cosmic och de flesta använder
programmet för dokumentation i hemsjukvården. Region Kronoberg har skrivit avtal
med samtliga kommuner om sammanhållen journal.
IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)

4.7.2 Mål

 Uppfyllande av samverkansavtal med aktuell kommun.
 Ansvar för att de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över
tiden.
4.8

Jourverksamhet

4.8.1 Omfattning

Jourverksamhet på primärvårdsnivå bedrivs i Ljungby och Växjö. Vårdcentralerna ska
bemanna jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt
upprättad plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen.
JLC:s uppgift är att göra de medicinska bedömningar och ge den vård som inte kan
vänta till dess att ordinarie vårdcentraler är öppna.
Region Kronoberg utser ansvarig person för jour/beredskapsschemat och följer också
upp hur vårdcentralerna uppfyller uppdraget.
Vårdcentral som har kvälls- eller helgöppet har möjlighet att meddela JLC för att de
ska kunna hänvisa listade patienter dit.
Jour/beredskapsuppdraget innebär att:
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
jourtjänstgöring på respektive JLC, samt för beredskap vid behov kunna
gå in och tjänstgöra på JLC.
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
per telefon kunna stödja ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och
sjukvård och även efter överenskommelse med denna sjuksköterska
vid behov göra hembesök.
 göra dödsfallsundersökning (även nattetid) och vårdintygsbedömning
utanför sjukhus (även nattetid).
 i sällsynta fall vara Polisen behjälplig i rättsmedicinskt ärende (även nattetid).
4.8.2 Mål

 Medverka till medicinskt motiverat användande av jourläkarcentralens
resurs.
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4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Omfattning

Vårdcentralen ska medverka i olika samverkansformer, känna till och följa de
beslut och riktlinjer i samverkansöverenskommelser som finns mellan Region
Kronoberg och andra huvudmän.
Ledningsgruppen för samverkan av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst,
hanterar samverkan som rör länets kommuner och Regionen, t ex gemensamma
projekt, överenskommelser och uppdateringar.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen ska aktivt bidra till samverkan för patienter som har behov av vård
och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän. Vårdkedjan ska säkerställas ur
ett patient- och närståendeperspektiv. Samverkan med andra vårdgivare och
huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever vården som en
helhet.
De aktörer vårdcentralen kommer att samverka med är exempelvis övriga enheter
inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet, Polisen, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Vårdcentralen ska, i förekommande fall, samverka med
samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Regionen deltar i projekt/verksamhetsutveckling som kan permanentas under
avtalsperioden.
4.9.2 Mål

 Följa vårdöverenskommelser mellan primärvård, kommun, specialistvård
och andra aktörer.
4.10 Säkerhet och krisberedskap
4.10.1 Omfattning

Alla vårdgivare inom Vårdval Kronoberg omfattas av krishanteringsplan för
Region Kronoberg samt Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården (särskilt
avsnitt om primärvård). Det innebär bla att det ska finnas åtgärdskalendrar för
allvarliga händelser som exempelvis inkluderar avbrott i elförsörjning, telefoni
och IT . Dessa ska vara väl kända av berörd personal.
Det ingår även att inom egen verksamhet regelbundet identifiera, analysera och
åtgärda risker som kan påverka vårdcentralens verksamhet.
Vid allvarlig händelse kan särskild krisledning för Region Kronoberg ge direktiv
till och disponera samtliga sjukvårdsresurser oavsett tidpunkt på dygnet.

Kriskommunikation, riktlinje
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4.11 Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade
utvecklingsarbeten
4.11.1 Omfattning

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén eller läkemedelskommittén.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
4.11.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara delaktig i Region Kronobergs utvecklingsarbeten.
4.12 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m.
4.12.1 Omfattning

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

Vårdcentralen ska ge möjlighet till tjänstgöring för AT- samt ST-läkare i
allmänmedicin samt för randande ST-läkare i annan specialitet. Region Kronoberg
har ansvar för planering och samordning av utbildningsplatser för läkare.
Vårdcentralen ska ha minst 1,0 anställd specialist i allmänmedicin, med av
studierektor godkänd handledarutbildning.
Handledaren och verksamheten ska uppfylla de mål och riktlinjer som
studierektorer lokalt i Region Kronoberg har utarbetat. Får att få ha
utbildningsläkare vid vårdcentralen krävs godkännande av studierektorer.
Överenskommelse upprättas mellan Region Kronoberg och vårdgivaren.
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)
Ansökan om godkännande av utbildningsuppdrag
Överenskommelse om anställningsförhållanden, arbetsgivaransvar ST-läkare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 234 of 528

Sida 22 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

SPUR-inspektioner genomförs för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda
specialiseringstjänstgöringen. Vårdcentralen ska vart femte år genomgå en SPURinspektion för att kartlägga allmäntjänstgöringens och specialiseringstjänstgöringens struktur och process. Lipus AB samordnar och utför
inspektionerna, som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar och
sektioner inom Läkarförbundet och läkaresällskapet.
SPUR-inspektioner

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU ska erbjuda en lärande miljö med erforderlig handledarkompetens.
Universitet/högskoleutbildningar

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har tecknat ett avtal som avser alla
utbildningsinriktningar där parterna har behov av VFU. För primärvården avses
sjuksköterskeprogrammet samt relevanta specialistsjuksköterskeprogram,
psykolog- och fysioterapiprogrammet.

Avtal ang VFU mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Yrkeshögskola och gymnasieskola

För primärvården omfattas vård- och omsorgscollege och
Yrkeshögskoleutbildning (Yh).
Andra utbildningar och utbildningsanordnare kan bli aktuella.
4.12.2 Mål

 Region Kronobergs vårdcentraler ska erbjuda en klinisk lärande miljö.
 Säkra primärvårdens framtida kompetensförsörjningsbehov.

5

Fortbildning

Fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla sjukvårdens kvalitet och säkerhet.
Vårdcentralen ansvarar för att samtliga medarbetare har en skriftlig, uppdaterad
plan för fortbildning. Fortbildning kan ske internt på den egna vårdcentralen
genom kollegial dialog inom eller mellan yrkeskategorier eller externt, exempelvis
utbildningsgruppens och läkemedelskommittés utbildningar samt nationella
konferenser.
Deltagande i av Regionen arrangerade utvecklingsarbete (uppdrag 4.11) kan
räknas in i tiden för fortbildning, men får aldrig utgöra mer än hälften av
individens totala fortbildningstid.
Vårdcentralen ska årligen sammanställa den fortbildning och det utvecklingsarbete
medarbetarna deltagit i på anvisad blankett som skickas till Vårdvalsenheten.

Länk till blanketten

Utbildningsgruppen utformar och AMK samordnar fortbildning för samtliga
yrkeskategorier inom vårdvalet.
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5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete
 Samtliga medarbetare ska ha en fortbildningsplan

5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
22.

6

Nyckeltal

Varför nyckeltalet
följs

Källa

Mål

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete är en
förutsättning för
kvalitet

Dialog

≥ 10 för läkare
≥ 4 för övriga
legitimerade
≥ 2 för övriga
medarbetare

Tilläggsuppdrag

Region Kronoberg definierar prioriterade och önskvärda medicinska områden,
utbildningar och deltagande i samverkansprojekt. Efter godkännande från
Regionen och genom tilläggsavtal med vårdcentralen kan tilläggsuppdraget
ersättas.
6.1

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet

6.1.1 Omfattning

En familjecentral är en central mötesplats som bedriver verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral bör
minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst
med inriktning mot förebyggande arbete. Verksamheten riktar sig till föräldrar
med barn i åldrarna 0-6 år.
Kännetecknande för verksamheten är att olika huvudmän samordnar sina resurser
kring barnfamiljen. På familjecentralen samverkar olika yrkesgrupper som
barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare men det kan
finnas flera.
Region Kronoberg står för hyreskostnader. Vårdcentralen bör i de fall kommun
och Region Kronoberg samverkar i en familjecentral förlägga BHV-verksamhet
där.
6.1.2 Mål

 Målet med familjecentral är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv erbjuda barn och föräldrar en mötesplats med tillgång till ett
samlat och tillgängligt stöd av god kvalitet.
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6.2

Fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för patienter
inskrivna i kommunal hemsjukvård och handledning av
kommunens personal

6.2.1 Omfattning

Fördjupade läkemedelsgenomgångar av teammodell för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård. Målgruppen är patienter 75 år och äldre med minst fem
läkemedel samt inskrivna i kommunal hemsjukvård. Vid misstanke om
läkemedelsrelaterade problem kan även patienter inskrivna i omsorgen inkluderas.
Läkemedelsgenomgångarna görs i samverkan mellan läkare, apotekare samt
sjuksköterska och vårdpersonal i hemsjukvården. I denna modell ingår också att
läkaren medverkar i utbildning av personal vid aktuellt äldreboende eller
motsvarande.
Regler för läkemedelsgenomgångar
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
6.2.2 Mål

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.
6.3

Rehabiliteringsgaranti

6.3.1 Omfattning

En ny överenskommelse om kvalitetssäker sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess kan komma att träffas för 2018.
Det kan innebära att Region Kronobergs nuvarande regelverk för
rehabiliteringsgarantin revideras.
6.3.2 Mål

 Ökad återgång i arbete eller förebygga sjukskrivning.

7

Uppföljning

För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vårdcentralen ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv. Vårdcentralen ska aktivt delta i uppföljningsarbetet, vilket är
framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt lärande. Uppföljning sker av
nyckeltal vilka framgår i uppdragsspecifikationen, men även viss riktad uppföljning
kan ske. Dialogmöte på vårdcentralerna sker minst en gång per år enligt utskickad
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mall. Region Kronoberg äger rapporten och ansvarar för att kommunicera den
med vårdcentralen samt äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
Medicinsk fördjupad granskning

Av Region Kronobergs huvudmannaskap följer en skyldighet att fortlöpande
inspektera leverantörens verksamhet, vilket även omfattar Region Kronobergs
revisorer. Leverantören accepterar att Region Kronoberg företar medicinsk
fördjupad granskning av leverantörens verksamhet samt kvalitetssäkring av
information utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Vårdcentralen
ska medverka vid sådan granskning och ställa material och dokumentation som
erfordras till förfogande.
Det är angeläget att Cambio Cosmic används på ett riktigt sätt och att utdata i
Business Objects stämmer när det gäller kontaktregistrering, diagnoskodning,
dokumentation mm.

8

Patientavgifter

Vårdcentralen ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar.
Tillämpning av taxor och avgifter

9

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor - Regelverk.

Tillämpning av taxor och avgifter

10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget samt eventuella tilläggsuppdrag, även
utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses åtgärder utan samband med
sjukdom såsom resevaccinationer, hälsoundersökningar, skolhälsovård, försäljning
av varor samt utfärdande av olika intyg som inte ingår i grunduppdraget.
Tjänsterna ersätts inte inom ramen för vårdvalet, utan finansieras genom
patientavgift eller motsvarande som helt tillfaller vårdcentralen.
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11

Information

Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att alla Region Kronobergs verksamheter
bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Det krävs noggranna
överväganden i frågor som rör marknadsföring och sponsring. Den etiska
aspekten ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg.
De privata landstingsfinansierade vårdcentralerna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/invånare.
Kontaktuppgifter

Region Kronoberg informerar invånarna om vårdcentralens kontaktuppgifter via
1177, Vårdguiden.
Vårdcentralen ska förse Region Kronoberg med uppgifter för publicering på

www.1177.se/Kronoberg

Vårdcentralen ska förse Region Kronobergs HSA-katalog med aktuella uppgifter
för publicering på 1177 vårdguiden.se.
Vårdcentralen har möjlighet att själva föra in information om sin vårdcentral på
respektive sida inom webplatsen 1177 vårdguiden. Ansökan om redaktörsskap på
1177 vårdguiden sker via anvisad mejladress.
Verksamhetsinformation

Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande.
Verksamhetschefen är skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via
anvisad mejladress.
Tillgänglig information

Vårdcentralens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om
tillgänglighet och om anpassad och tillgänglig information.
Väntrumsinformation

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

Vårdcentralen ansvarar för att aktuell information kommuniceras med
patienterna. Vårdcentralen har möjlighet att använda hälso- och
sjukvårdsinformation som finns på 1177 Vårdguiden i sin kommunikation med
patienterna.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdcentraler som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata utförare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.
Namnbyte kan endast godkännas under vår och höst vid datum som beslutas i
samråd med kundvalsenheten.
E-hälsotjänster

Vårdcentralen ska erbjuda och administrera e-hälsotjänster.
I Region Kronoberg finns möjlighet för bokning av planerade besök i
webbtidbok.
Målet är att ärenden inkomna via e-tjänster ska åtgärdas inom 2 arbetsdagar.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via videolänk.

12

Val av vårdcentral

Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har möjlighet att välja vårdcentral.
Byte av vårdcentral sker skriftligt med en valblankett alternativt via 1177,
Vårdguiden.
Genom valet ger invånaren vårdcentralen i uppdrag att tillgodose behovet av
primärvård. Åldersgräns för aktivt val av vårdcentral är ≥18 år. För minderårig
väljer vårdnadshavare vårdcentral. Något tak för antal listade per vårdcentral finns
inte.
Val av vårdcentral i samband med flyttning/för nyfödda

För nyinflyttade som inte gör ett aktivt val inom en månad sker automatiskt
listning på den inom kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
Vårdnadshavare informeras redan på mödrahälsovården om vårdval för nyfödda.
Om vårdnadshavaren inte gör ett aktivt val listas de nyfödda barnen på den inom
kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Regionfullmäktige Dnr 17RK1181

Bilaga 1:
Ekonomisk reglering
Vårdval Kronoberg - primärvård
Giltig från och med 2018-01-01

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 241 of 528

Sida 1 av 8

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

1.

Ersättning för grunduppdrag...............................................................................................................3
1.1. Vårdersättning...................................................................................................................................3
1.2.

Särskild ersättning för barnhälsovård..................................................................................................3

1.3.

Ersättning baserat på avstånd till sjukhus och antal listade.................................................................3

1.4.

Ersättning för förebyggande insatser ....................................................................................................4

1.5.

Ersättning för särskilda boenden ........................................................................................................4

1.6.

Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten .....................................................................................4

1.7.

Ersättning för kvalitetsmål .................................................................................................................4

1.8.

Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad ....................................................................................4

1.9.

Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök .....................................................................................5

1.10.
2.

3.

4.

Ersättning för extern provtagning ...................................................................................................5

Övriga ersättningar för grunduppdrag ...............................................................................................5
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral ....................................................5
2.2.

Ersättning för vård till utomlänspatienter............................................................................................5

2.3.

Ersättning för vård till asylsökande ....................................................................................................5

2.4.

Ersättning för vård till ”tillståndslösa” ...............................................................................................6

2.5.

Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar.....................................................6

2.6.

Ersättning för avstämningsmöten ........................................................................................................6

2.7.

Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och anhöriginvandrare ..........................................6

Avdrag inom grunduppdrag ................................................................................................................6
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg .........................................................6
3.2.

Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter........................................................................................7

3.3.

Avdrag för besök i andra landsting/regioner .......................................................................................7

3.4.

Avdrag för allmänläkemedel ...............................................................................................................7

3.5.

Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg........................................................................7

3.6.

Avdrag för IT- och MT-utrustning .....................................................................................................8

Ersättning för tilläggsuppdrag .............................................................................................................8
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för patienter inskrivna i kommunal
hemsjukvård samt handledning av kommunens personal ..................................................................................8
4.2.

Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader ...................................................................8

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 242 of 528

Sida 2 av 8

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

1. Ersättning för grunduppdrag
1.1. Vårdersättning
Uppräkning av 2017 års vårdersättning har gjorts med 2,7 procent för år 2018 enligt LPIK
inklusive läkemedel (SKL:s planeringsförutsättningar 27 april 2017). Vårdersättningen uppgår
därmed till följande uttryckt i kronor per genomsnittlig listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Vårdersättning 2017
Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,7 %)
Vårdersättning 2018

3 865 kr
104 kr
3 969 kr

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

Ersättning/år

0 - 12

10 560 kr

13 - 24

1 440 kr

25 - 72

600 kr

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

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

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

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

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

Ersättning/år

10 - 30

47 000 kr

31 - 60

80 000 kr

61 -

116 000 kr

Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
1.6. Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning. Ersättning för
övrigt utvecklingsarbete betalas ut månatligen som en fast del, 1,75 kr, per listad kronobergare.
Denna ersättning kan, beroende på utvecklingen av antalet uppdrag/utvecklingsarbeten 2018,
komma att förändras under året. Ett eventuellt kvarvarande överskott fördelas som en
engångsutbetalning per listad kronobergare.
1.7. Ersättning för kvalitetsmål
Ersättning för uppfyllande av kvalitetsmål 2018 uppgår till 16,5 mnkr.
1.8. Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad
Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad får vårdcentralen ersättning alternativt
avdrag. Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor den
procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg.
Avvikelse från Ersättning
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

Avvikelse från Avdrag
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.
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1.9. Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Ersättning för hembesök och hemsjukvårdsbesök utförda av läkare hos egna listade patienter 65 år
och äldre inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utgår med 1 100 kr per
hembesök/hemsjukvårdsbesök upp till ett visst tak. Taket för antalet ersatta besök per kalenderår
motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per 100 listade 65 år och äldre.
1.10. Ersättning för extern provtagning
Provtagning som görs inför besök hos vårdgivare utanför vårdvalet, på patienter folkbokförda i
Kronobergs län, ersätts med 115 kr per provtagning.

2. Övriga ersättningar för grunduppdrag
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient folkbokförd i Kronobergs län och listad vid annan
godkänd enhet inom länet, erhåller ersättning.
Besök hos samtliga yrkeskategorier exklusive fysioterapeut/biträde .........595 kr/besök
Fysioterapi ...........................................................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök......................................................................................................235 kr/besök
Provtagning .......................................................................................................235 kr/tillfälle
2.2. Ersättning för vård till utomlänspatienter
Vård av utomlänspatient ersätts enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen, 2018” (utomlänstaxan).
Läkarbesök.....................................................................................xxxx kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt ............................................xxx kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.............xxx kr
Beloppen inkluderar ersättning för medicinsk service.
2.3. Ersättning för vård till asylsökande
Ersättning erhålls för vård, som ingår i Region Kronobergs vårdåtagande, av asylsökande.
Vårdcentralen ersätts med ett schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan.
Läkarbesök ....................................................................................xxxx kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt ............................................xxx kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.............xxx kr
Beloppen inkluderar ersättning för medicinsk service.
Även ett schablonbelopp för tolk utgår med 375 kr/besök.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2.4. Ersättning för vård till ”tillståndslösa”
Ersättning för vård till gruppen ”tillståndslösa” utgår enligt samma villkor som för asylsökande i
punkten 2.3.
2.5. Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar
Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan.
Läkarbesök.....................................................................................xxxx kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt ............................................xxx kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.............xxx kr
Beloppen inkluderar ersättning för medicinsk service.
För vård till utlandssvenskar som är bosatta utanför EU/EES eller konventionsland gäller inte
ovanstående. Vård till dessa ersätts med vanlig patientavgift.
2.6. Ersättning för avstämningsmöten
Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten med Försäkringskassan ersätts med 750 kr.
2.7. Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och
anhöriginvandrare
Hälsoundersökning ersätts med belopp som fastställs av Migrationsverket.
Hälsoundersökning………………………………………xxxx kr

3. Avdrag inom grunduppdrag
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg
I vårdcentralens kostnadsansvar ingår besök som vårdcentralens listade invånare gör vid andra
vårdcentraler än den valda, jourläkarcentral på primärvårdsnivå och övriga vårdgivare inom den
offentliga primärvården som ej tillhör någon vårdcentral.
Besök hos samtliga yrkeskategorier ...............................595 kr/besök
Exklusive nedanstående:
Fysioterapeut ......................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök ....................................................................235 kr/besök
Jourläkarbesök.................................................................1 200 kr/besök
Provtagning .......................................................................235 kr/tillfälle

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.2. Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter
Avdrag för vårdcentralens listade invånares besök hos privata fysioterapeuter med offentlig
finansiering.
Enskilt besök ..................................................................................475 kr
Gruppbesök.....................................................................................235 kr
3.3. Avdrag för besök i andra landsting/regioner
Avdrag sker för den vårdkomsumtion som listade patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör på
primärvårdsnivå i andra landsting/regioner. Avdrag görs med fakturerade kostnader.
3.4. Avdrag för allmänläkemedel
Vårdcentralens kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade invånare,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid sjukhus, privat specialist eller
förskrivare i annat län).
3.5. Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg
Vårdcentralen har kostnadsansvar för sina listade invånares, folkbokförda i Kronobergs län,
konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom vårdvalet som gjort
beställningen. Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid
vårdcentralen åt utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar och utländska
patienter.
Abonnemang
kr/ACG – viktpoäng/år

Fast andel

Rörlig andel

Abonnemang
Medicinsk teknik

X,xx kr

100 %

Klinisk patologi och cytologi

X,xx kr

100 %

Rörligt
Klinisk fysiologi

100 %

Kliniskt kemiska laboratoriet

100 %

Röntgen

100 %

Steriltekniska enheten

100 %

Klinisk mikrobiologi

100 %

Externa analyser, så kallade ”skickeprover”, faktureras till full kostnad motsvarande det externa
laboratoriets prislista.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.6. Avdrag för IT- och MT-utrustning
I den ekonomiska regleringen sker avdrag för hyra av IT- och MT-utrustning.

4. Ersättning för tilläggsuppdrag
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård samt handledning av
kommunens personal
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång.
4.2. Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader
För flertalet av de i detta dokument angivna ersättningarna utgår momskompensation löpande med
2 procent till privata vårdcentraler. I de fall kostnaderna för moms skulle överstiga 2 procent så
finns möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation upp till totalt maximalt 3 procent.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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§ 175. Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval
hud – Reviderad Regelbok 2018 17RK1180

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2018
görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera
åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och
utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har tillkommit.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017
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§ 241. Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval
hud – Reviderad Regelbok 2018 17RK1180

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2018
görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera
åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och
utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har tillkommit.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen
vård, Vårdval hud – Reviderad Regelbok 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för
2018 görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter
utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval
hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över
hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har
tillkommit.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Vårdval hud, Regelbok 2018
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1 Inledning
Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962) infördes januari 2009 och reglerar vad
som ska gälla för de upphandlande myndigheter som inför ett valfrihetssystem.
Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen/regionerna att
tillämpa LOV inom primärvården.
Prop. Hälso-, sjukvård och social omsorg, sid 83,
Regionens ansvar som hälso- och sjukvårdshuvudman framgår av Patientlagen
(2014:821). Det är Region Kronobergs ansvar att erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt alla invånare i regionen. Kommunallagen ger en möjlighet för
landsting/regioner att överlåta drift av verksamhet till bolag och andra juridiska
personer, men landstinget/regionen måste då säkerställa möjligheten att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Patientlag
I landstingens/regionernas verksamhet är det således upp till varje
landsting/region att inom den specialiserade vården utforma och införa
valfrihetssystem enligt LOV.

2 Bakgrund
En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka
tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja mellan fler vårdgivare.
Dåvarande landstingsstyrelsen fastställde i januari 2013 ett regelverk som är
styrande för utformningen av vårdval inom hudverksamheten.
Landstingsfullmäktige beslöt i november 2013 att införa vårdval inom lag om
valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud, från och
med 1 april 2014.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen
genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Ansökan om att få starta Vårdval hud kan när som helst skickas in utifrån ett
fastställt förfrågningsunderlag. För att delta som leverantör krävs dels att Region
Kronobergs krav för att bedriva verksamhet inom området uppfylls dels ett
godkännande från Regionstyrelsen.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare hon vill vända sig till.
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3 Ersättningsmodell för Vårdval hud
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

Ersättningsmodellen förutsätter tillit och ett gemensamt ansvar för Region
Kronoberg och vårdgivare att upprätthålla modellens intentioner och normer
samt samverkan kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsmodellen i Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster. En tjänst kan dels bestå av enstaka besök dels av vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketerats till en tjänst. Enstaka besök är antingen
”nybesök” eller ”återbesök”.
Vårdepisoder omfattar de insatser som behöver göras för att utreda, diagnostisera
och behandla patienten paketerade i en behandlingsserie.
I ersättningen för de olika tjänsterna inkluderas även kostnadsansvaret för
medicinsk service samt behandlings-, rekvisitions- och klinikläkemedel inom
förmånen förskrivna till patienten under/alternativt kopplat till
besöket/vårdepisoden.
Särskild ersättning utgår för samtliga utförda undersökningar och analyser inom
klinisk patologi och cytologi. Ersättningen motsvarar den faktiska kostnaden
förutsatt att kostnadstaket inte inträtt.
Biologiska läkemedel samt Apremilast ingår inte i kostnadsansvaret.
De beskrivna vårdepisoderna är standardmodeller och utgör underlag för
ekonomisk ersättning. Detta innebär att respektive vårdepisod, så länge god vård
upprätthålls, kan variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
För att erhålla ersättning måste dock en miniminivå av innehållet ha utförts.
Ersättning utgår endast för de beskrivna och utförda tjänsterna som finns
reglerade i tabellen under punkt 9.1. Alla leverantörer ersätts på samma sätt och
konkurrerar därmed enbart med kvalité och tillgänglighet.
Vård av patienter icke folkbokförda i Sverige ersätts enligt utomlänstaxan.
För dessa patienter gäller fullt kostnadsansvar för samtliga medicinska åtgärder
samt tolk.
Leverantörerna ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar. Region Kronoberg
behåller dessa patientavgifter.
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4 Regelverk, kompetens, lokaler
4.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdgivaren ska följa tillämpliga lagar, författningar, samt riktlinjer och
föreskrifter. I dokumentet anges ett urval länkar till bland annat Region
Kronobergs riktlinjer och policys.
Några viktiga lagar för sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg
Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar hos vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patienten och närstående ska ges möjlighet att
delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år.
Patientsäkerhetslag
Begränsningar finns för läkare med rätt att driva verksamhet enligt Lagen om
läkarvårdsersättning. Hinder för etablering av vårdenhet i Vårdval hud föreligger
då ersättning samtidigt utgår enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL)
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (FOL) eller den lag som
ersätter denna.
Leverantören ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering
Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken
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FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdgivaren ska:











Använda Cambio Cosmic.
Diagnos- och åtgärdsregistrera samt i övrigt följa regionens anvisningar vad
gäller registrering i Cambio Cosmic. Dessutom ska två obligatoriska fält
användas för registrering av vårdepisoder.
För att ersättning ska utgå för en vårdepisod krävs att registrering skett med
”Vårdval start”. Sker inte detta utbetalas ingen ersättning.
Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
Vid behov av remiss till högspecialiserad vård skicka denna till behörig
remittent på hudkliniken Centrallasarettet i Växjö.
Följa rekommendationer angivna av regionens medicinska kommitté och
läkemedelskommitté.
Följa av regionen fastställda vårdprogram, vårdöverenskommelser och
riktlinjer.
Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan
enligt Lex Maria, till chefläkaren i Region Kronoberg.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.

Användning av Tele-Q rekommenderas.
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4.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Region Kronoberg skriftligen informeras.
Krav för att bli godkänd är att vårdenheten bemannas av specialistläkare inom
hud- och könssjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig
legitimation och kompetens som krävs för uppdraget. Vårdenheten bör ha en
bemanning som eftersträvar kontinuitet i verksamheten.
Vårdenhetens läkare ska årligen delta i minst en adekvat utbildning för
specialitetens utveckling. Vårdgivaren ansvarar för att personalen får den fort/vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla kompetensen inom yrket.
Vårdenheten ska systematiskt tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska
praxis.
För att säkra tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare ska
leverantörer i Vårdval hud ställa sin verksamhet till förfogande för dessa
utbildningar. Studierektor ansvarar för fördelning och Region Kronoberg
finansierar AT- och ST-läkarutbildning.

4.3

Kvalitetsregister

Vårdgivaren ska rapportera till av Region Kronoberg anvisade kvalitetsregister.
Patienter med verifierad diagnos malignt melanom ska registreras i INCA.

4.4

Lokaler och hygien

Vården ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard. Det
innebär att vårdenhetens lokaler och utrustning ska vara anpassade för hälso- och
sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och
sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas. Basala hygienrutiner
enligt SOSFS 2007:19 ska tillämpas.
Socialstyrelsens föreskrifter om hygien
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien
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För att alla ska kunna besöka vårdenheten är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för medborgare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjerför fysisk tillgänglighet

4.5











Utrustning som krävs för uppdraget
Utrustning för polikliniska operationer
Kryokirurgiutrustning avancerad (flytande kväve)
Diatermi och elektrokoagulationsutrustning
Handdoppler för blodflödesmätning
Mikroskop
Dermatoskop
Kamera
Woodljus
Utrustning för UVA och UVB-behandling, hel- och delkropp
Utrustning för fotodynamisk terapi (PDT)

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

4.6

Tillgänglighet

Vårdenhet inom Vårdval hud ska bedriva verksamhet med ett öppethållande som
motsvarar patienternas behov av specialiserad hudsjukvård och av Region
Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet och vårdgaranti. Vårdenheten ska
inom uppdraget kunna ta emot akuta besök.
Vårdenheten ska ha telefontillgänglighet dagligen under vardagar, så att
medborgarna kan samtala med personal (telefontid är tillåten). Vårdenhetens
mottagning för patientundersökning/behandling ska vara öppen minst en dag per
vecka eller motsvarande 20 procent av heltid fördelat över en tremånadersperiod.
Region Kronoberg ska informeras och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden juni, juli och augusti eller vid andra tillfälliga
situationer.
4.7

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor – Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter
9
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4.8

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs helhetssyn på sambanden
mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga
miljöbelastning och resursförbrukning. Vårdgivaren erbjuds möjlighet att utse
representant för deltagande på miljöenhetens miljöombudsträffar.
Miljö

4.9

Annan verksamhet

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

4.10 Filial
Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
hud på annan fast adress inom Kronobergs län än leverantörens vårdenhet.
Filialverksamheten erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för
givet uppdrag. Skäl för att en leverantör ska få öppna filial är att vård och service
förbättras för invånarna i Region Kronoberg. Leverantören ska i god tid och
skriftligen till Region Kronoberg ansöka om och godkännas för att få öppna
filialverksamhet.

4.11 Underleverantör
Vid anlitande av underleverantör/samarbetspartner för att utföra del av uppdraget,
krävs Region Kronobergs skriftliga godkännande. Anlitar leverantören en
underleverantör för utförande av åtagande enligt avtalet, ska leverantören ansvara
för underleverantörens åtagande som för sitt eget. Med underleverantör avses
annan vårdgivare som utför delar av en vårdepisod. Den ekonomiska ersättningen
för utförda tjänster tillfaller leverantören. Den ekonomiska regleringen mellan
leverantör och underleverantör regleras sinsemellan utanför vårdvalet.

4.12 Övrigt
4.12.1 Säkerhet och krisberedskap

Vårdgivaren har samma uppdrag vid allvarlig händelse som i vardagen.
Vårdgivarens resurser hör vid allvarlig händelse ihop med hela Region Kronobergs
10
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sjukvårdsresurser. Vårdgivaren ska till Region Kronoberg lämna den information
som behövs för beredskapsplaneringen.
Krisberedskap

4.12.2 Utomlänspatienter

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

4.12.3 Läkemedel

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdgivaren eftersträva att följa
läkemedelskommitténs Rekommenderade läkemedel. Vårdgivaren har
kostnadsansvar för all förskrivning av klinikläkemedel till patienter folkbokförda i
Kronoberg. Undantag är biologiska läkemedel samt Apremilast.
När förskrivning av biologiska läkemedel samt Apremilast är aktuell inom ramen
för Vårdval hud kallar berörd vårdgivare till samrådsmöte med dermatolog från
både offentlig och privat vårdgivare. Tillsammans görs en bedömning och ett
gemensamt beslut tas om eventuell insättning av biologiska preparat samt
Apremilast.
Samråd som resulterar i förskrivning av biologiska läkemedel samt Apremilast ska
dokumenteras och meddelas Kundvalsenheten. Saknas dokumenterat samråd
överförs kostnadsansvaret för preparatet till den förskrivande enheten.
Kostnadsansvar läkemedel
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4.12.4 Tolktjänst

Vårdgivaren ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg.
Tjänsten ingår i kostnadsansvaret för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.
För patienter folkbokförda i Sverige är tolktjänster en fri nyttighet.
Vid beställning av tolk för patienter folkbokförda i Sverige ange Region
Kronoberg, Scanningcentralen, Box 1207, 351 12 Växjö, referens 0823000, som
fakturamottagare.
För asylsökande är det beställande enhet som är fakturamottagare.
Tolkcentral
Tolkförmedling (språktolk)

4.12.5 Hjälpmedel

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg

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

6 Information och marknadsföring
Marknadsföring och reklam

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

Kontaktuppgifter

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

Verksamhetsinformation

Region Kronoberg ansvarar för att vårdgivaren via Region Kronobergs webb ska
kunna ta del av information för att fullgöra åtagandet. Verksamhetschefen är
skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via anvisad mejladress.

Tillgänglig information

Vårdgivarens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om tillgänglighet
och om anpassad och tillgänglig information.

Väntrumsinformation

I vårdgivarens väntrum ska plats finnas för grundutbud av Region Kronobergs
information om patienters rättigheter och skyldigheter. Informationen
tillhandahålls kostnadsfritt.
13
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1177 Vårdguiden, för information, rådgivning och e-tjänster

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

Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdgivare som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata vårdgivare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.

7 Val av vårdgivare
Inom Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till
specialiserad vård av godkända vårdgivare får invånarna antingen genom en
remiss från primärvården eller genom egenremiss.
En grundläggande utgångspunkt för att göra ett aktivt val är en oberoende
guidning i samband med val av vårdgivare. Stöd och guidning i valet får man
genom sin vårdcentral i Vårdval Kronoberg eller genom Region Kronobergs
Kundtjänst. Information om de olika vårdgivarna inom Vårdval hud publiceras på
på 1177.se.
1177.se

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Hudsjukvård – besök
och vårdepisoder samt patologi och cytologi är en bruttoersättning och, bortsett
från momskompensationen, den enda ersättning som utgår för
besöket/vårdepisoden vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
För personer från andra länder/icke folbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.5.
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Utifrån dessa ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:
 biologiska läkemedel samt Apremilast
 klinikläkemedel förskrivna till patienter som inte är folkbokförda i Kronoberg
 tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval hud. Ramen
för 2018 uppgår till 20,6 mnkr. Denna ram, exklusive budget för biologiska
läkemedel samt Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i
Sverige samt ersättning för vård av utomlänspatienter, utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 uppgår till 17,1 mnkr.

8.1

Kostnadstak

Kostnadstaket omfattar den ersättning som utgår för patienter folkbokförda i
Sverige och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och
verksamma leverantörer inom Vårdval hud och omfattar därmed både offentliga
(egenregiverksamhet) och privata leverantörer.
Vid beräkningen av kostnadstaket ingår inte ersättningen för de besök som ersätts
enligt punkten 8.5.2 Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar samt
8.5.3 Asylsökande/Tillståndslösa.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis för att tillförsäkra produktion över hela
året. Periodiseringen innebär att varje månad har ett tak för hur stor den maximala
ersättningen kan bli.
Nivån på det månatliga kostnadstaket varierar mellan månaderna. I de fall taket
inte utnyttjas under en månad, förs beloppet över till nästkommande månad
(inom samma kalenderår).
I motsvarande grad som kostnadstaket överskrids reduceras ersättningen för de
enskilda besöken, vårdepisoderna samt ersättningen för patologi och cytologi för
samtliga leverantörer. Då tillämpas istället en reducerad ersättning. Innebörden av
detta är att Region Kronoberg inte betalar ut ett högre belopp än beslutat
månatligt maximalt ersättningsbelopp, plus eventuellt tidigare under året genererat
överskott. En lägre ersättning för vårdepisoder, besök samt patologi och cytologi
tillämpas på samtliga leverantörer i aktuell månad.
Periodisering
Utförandemånad
Procent
Tkr

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

10

10

10

9,3

8,3

6,3

5,6

8,3

8,3

8,3

8,3

7,3

1 711

1 711

1 711

1 591

1 420

1 078

1 420

1 420

1 420

1 420

1 249

958
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8.2

Riskdelning

Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning
innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte
reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att Region Kronoberg står för
en del av överskridandet. Region Kronobergs riskdelning för 2018 är 10 procent.

8.3

Momskompensation

Avdragsrätten för moms vid inköp av varor och tjänster inom området hälso- och
sjukvård skiljer sig åt mellan regiondrivna enheter och de privata leverantörerna.
För att upprätthålla konkurrensneutraliteten ersätts de privata leverantörerna med
ett tillägg som kompensation för dessa merkostnader.
Momskompensationen uppgår till 3,9 procent och baseras och beräknas på
utbetald ersättning.

8.4

Patientavgifter

Patientavgifterna tillfaller regionen.
Tillämpning av taxor och avgifter

8.5
8.5.1

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

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

8.5.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

För dessa patienter sker ersättning enligt Regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen, den så kallade utomlänstaxan, som revideras årligen.
För vård av patienter bosatta i EU- eller EES-land lämnas ersättning enligt
utomlänstaxan under förutsättning att det avser nödvändig vård och att patienten
kan visa upp ett giltigt EU-kort. Motsvarande gäller även för vård av
utlandssvenskar bosatta i andra EU/EES-länder.
För patienter från konventionsland/region (Algeriet, Australien, Quebec och
Israel) gäller särskilda regler.
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För att ersättning skall utbetalas från Region Kronoberg krävs att särskild
blankett, plus kopia på giltigt EU-kort eller, för patienter från konventionsland,
kopia på giltigt pass eller intyg, skickas in till Redovisningsstöd, Sigfridsområdet.
Vid extern postgång gäller nedanstående adress: Region Kronoberg,
Redovisningsstöd, Box 1207, 351 12 Växjö
Saknas giltiga underlag utgår ingen ersättning från Region Kronoberg.
För utlandssvenskar och personer bosatta i övriga länder gäller särskilda regler. I
de flesta fall skall då patienten själv betala hela kostnaden för vården enligt
utomlänstaxan.
I dessa fall måste vårdgivaren ta ut hela beloppet direkt av patienten. För dessa
patienter erhålls ingen ersättning från Region Kronoberg. Motsvarande gäller då
patienter från EU/EES-länder saknar giltigt underlag.
Vård av personer från andra länder
Turisthandboken
8.5.3

Asylsökande/tillståndslösa

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

8.6

Ekonomisk reglering

Utbetalning av ersättning och övrig ekonomisk reglering sker en gång per månad.
Ersättningen för enstaka besök samt patologi och cytologi utbetalas månaden efter
att besöket/analysen genomförts. Ersättningen för vårdepisoder fördelas över hela
episodens längd, med start månaden efter första besöket. Antalet månader som
ersättningen fördelas över, anges i tabellen Hudsjukvård - besök och vårdepisoder.
Kostnadsansvaret för läkemedel, medicinsk service, sterilteknisk verksamhet, IT
och tolkservice regleras i den månatliga ekonomiska regleringen alternativt genom
direktfakturering. Avdrag/fakturering sker med en månads fördröjning.
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8.6.1

Läkemedel

Vårdval hud utgår från ett decentraliserat kostnadsansvar. Leverantörens
kostnadsansvar för läkemedel omfattar alla de läkemedel som behövs i
leverantörens verksamhet (inklusive rekvisitionsläkemedel), samt för
klinikläkemedel som förskrivits till patienter folkbokförda i Region Kronoberg
under eller i anslutning till besök/behandling. Kostnadsansvaret gäller dock inte de
klinikläkemedel som betecknas som biologiska läkemedel samt Apremilast.
En definition (ATC-koder) av såväl klinik- som allmänläkemedel finns tillgänglig
på läkemedelskommitténs hemsida.
Kostnadsansvar läkemedel

8.6.2

Medicinsk service

Leverantören har kostnadsansvaret för all medicinsk service som leverantören
beställer för utredning/behandling av en patient i samband med ett enstaka besök
eller under en vårdepisod.
Leverantörerna ska använda Region Kronobergs medicinska service.
Detta innebär att alla undersökningar/analyser, inklusive så kallade ”skickeprover”
där laboratoriet är mellanhand, skall utföras/hanteras av Region Kronobergs
laboratorier/motsvarande.
Laboratoriernas anvisningar för analys, beställning, patientförberedelse,
provtagningsmaterial, märkning, provtagning, provhantering och provtransport
skall följas. Uppdaterade anvisningar finns på laboratoriets hemsida.
Kostnaderna för följande verksamheter regleras månatligen i den ekonomiska
regleringen alternativt genom direktfakturering:






bild och funktionsmedicin (röntgen och klinisk fysiologi)
klinisk kemi och transfusionsmedicin
klinisk mikrobiologi
klinisk patologi och cytologi
IT-utrustning

För patologi och cytologi utgår en särskild ersättning för faktiskt utförda analyser.
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9 Uppdrag Specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument
Vårdval hud omfattar uppdraget specialiserad hudsjukvård med vård och
behandling i öppen vård som ges av specialistläkare i hudens sjukdomar till barn
och vuxna. Se beskrivning av uppdraget med diagnos, vård och behandling för
respektive besök/vårdepisod.
Utöver uppdraget kan det finnas tilläggsuppdrag. För 2017 finns två
tilläggsuppdrag, Medicinska bad och Buckybehandling.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk undersökning, behandling,
omvårdnad och förebyggande arbete ingå.
Hälsosamtal om solvanor ingår i uppdraget när så är relevant.
I verksamheten ska sådant som kan bedömas och behandlas i primärvården i
enlighet med Vårdöverenskommelse om rekommenderad arbetsfördelning mellan
specialiserad hudverksamhet och primärvården hänskjutas till primärvården.
Vårdöverenskommelser
Behandlingar av kosmetiska skäl samt övriga behandlingar som inte är medicinskt
motiverade ingår inte i uppdraget.
Vårdgivaren ska till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
rådgivning i individuella patientfrågor som rör hudsjukvård inom uppdraget.
Vårdgivaren ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete som t ex att
medverka i medicinska grupper, olika projekt och bidra i
samverkansöverenskommelser.
Vårdgivaren ska samverka med för patienten viktiga vårdaktörer som till exempel
kommun och försäkringskassa.
All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar
Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas alternativt kan ett eget ledningssystem för
sjukskrivningsprocessen användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
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9.1

Ersättning för besök, vårdepisoder samt patologi och
cytologi

Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med
diagnoser, vård och behandling. Ersättningsnivåerna för 2018 framgår av
nedanstående tabell. Respektive vårdepisod kan, så länge god vård
upprätthålls, variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
Patologi och cytologi ersätts med kostnaden för faktiskt utförda analyser.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.

Hudsjukvård - besök och vårdepisoder
Tidsperiod

Ersättning

1. Nybesök

Innehåll
Undersökning, även med dermatoskopi. Doppler av kärl, biopsier
med PAD, fotodokumentation. Immunofluorescens serologiska
markörer. Mikrobiologiska analyser, (t ex svamp-, virus-, och
bakterieodlingar). Kemiska analyser t ex blod-, leverstatus,
njurfunktionsprover, SR, CRP, graviditetstest. T4, TSH,
kolesterol/triglycerider. HIV/hepatit B/C, prokollagen,
lungröntgen, PPD.
Behandling (t ex kryo). Excision av tumörer utanför huvud/hals,
händer och fötter.

1 månad

1 090 kr

1 månad

810 kr

Diagnoser
Ytliga basaliom och aktiniska keratoser, naevus dysplastiska naevus,
och tumörer i underhuden. Blåsdermatoser, kollagenoser, insättande
av biologiskt tyngre interna läkemedel, cytostatika, A-vitaminpreparat, hudåkommor med svåra klådutredningar. Medfödda
missbildningar. Djupa och svårbehandlade svampinfektioner;
sycocis barbarae, tropisk svamp och zoonoser.
2. Återbesök

Innehåll
Uppföljning av nybesök eller uppföljning enligt punkt 6, 7 eller 9.
Diagnoser
Oavsett diagnos inom uppdraget.

20
Page 274 of 528

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1180
Handläggare: Agneta Ryberg
Datum: 2017-08-24

3. Ljusbehandling
Behandling/åtgärd
Exempelvis UVB/TL01, UVA+UVB.

3 månader

4 800 kr

2 månader

4 150 kr

2 månader

2 050 kr

Vårdepisod
Föregås av ett nybesök.
Upp till 25 behandlingar med avslutande läkar- eller
sjuksköterskebesök. Vårdepisoden kan för varje patient upprepas
max 3 gånger per tolvmånadersperiod.
Diagnoser
Klåda, eksem, psoriasis, urtikaria och vissa andra tillstånd där det
finns vetenskaplig grund att behandla med ljus.
4. Fotodynamisk terapi
Behandling/åtgärd
Föregås av ett nybesök.
PDT. Curettage och applikation av läkemedel (rekvisition) samt
belysning med rött ljus.
Vårdepisod
Vanligtvis två behandlingar.
Vårdepisoden kan upprepas omgående vid behov av minst
ytterligare två behandlingar.
Diagnoser
Aktinisk keratos, basaliom, Mb Bowen
5. Svårläkta, specifika sår
Behandling/åtgärd
PAD, Immunofluorescens (inkl ANA, ENA) och eventuella
följdprover beroende på behandling (blodstatus, leverstatus).
Vårdepisod
Första läkarbesök med utredning och behandling samt remiss till
primärvården för omläggning. Avslutande läkar/sjuksköterskebesök.
Diagnoser
Pyoderma gangränosum, vaskulitsår, blåsdermatoser.
(Venösa bensår ska utredas i primärvården. Om inte diagnos ställts
inom sex veckor skickas remiss till kirurgklinikens sårmottagning.)
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6. Medicinsk tumörbehandling
Behandling/åtgärd
Biopsi och insättning av läkemedel för tumörbehandling (t ex
Aldara, Zyclara, Picato, Efudix).

3 månader

2 715 kr

1 månad

2 050 kr

2 månader

2 320 kr

Vårdepisod
Läkarbesök för utredning och insättning av läkemedel
(självmedicinering) samt uppföljningsbesök.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden.
Diagnoser
Aktiniska keratoser, ytliga basaliom.
7. Operation av malign tumör
Behandling/åtgärd
Knivexcision plus sutur, av malign tumör och cancerförstadier.
Komplicerad operation av tumör belägen i huvud/hals, händer eller
fötter inklusive biopsi för PAD.
Vårdepisod
Läkarbesök med operation/behandling och ett uppföljande
läkarbesök.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden.
Diagnoser
Malignt melanom, basaliom, skivepitelcancer.
Kallelse till årsuppföljning är återbesök.
8. Kontaktallergi
Behandling/åtgärd
Hudundersökning med testsättning.
Vårdepisod
Läkarbesök hudundersökning och beslut om utredning.
Sjuksköterska testsättning med standardtest eller dentaltest.
Avläsning sjuksköterska/läkarbesök vid ett tillfälle. Avslutande
läkarbesök inklusive avläsning. Sammanlagt tre till fyra besök (två
läk, en till två ssk).
Diagnoser
Långvariga eksem händer och ansikte, misstanke om kontaktallergi.
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9. Systembehandling, År 1
Behandling/åtgärd
Insättning och uppföljning av systembehandling
(läkemedelsbehandling) med biologiska preparat och Sandimmun,
Dapson, Imurel/Azatioprin, Neotigason, Metotrexate, Prednisolon,
Toctino, Klorokinfosfat, Plaquenil samt tablett-PUVA.
PAD, immunofluorscens, blod-, lever- njurstatus.

12 månader

5 220 kr

7 månader

2 205 kr

1 månad

2 670 kr

Vårdepisod
Föregås av ett nybesök.
Efter en, tre, sex, nio och tolv månader läkarbesök med uppföljning
och provtagning.
Av kvalitetsskäl ska bedömning och beslut om biologiska preparat
göras gemensamt i samråd mellan dermatolog från både offentlig
och privat vårdgivare.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden. Efterföljande årliga uppföljningar ersätts som
återbesök.
Diagnoser
Kollagenoser, psoriasis, eksem, svår klåda och blåsdermatoser.
10. Systembehandling av acne
Behandling/åtgärd
Föregås av ett nybesök med provtagning inklusive graviditetstest.
Insättning av Isotretinoin. Uppföljning med klinisk kontroll,
provtagning och regelbundna graviditetstester hos läkare eller
sjuksköterska. Återbesök efter 6 månader.
Behandlingsindikation
Svår acne eller otillfredsställande behandlingsresultat med annan
systemisk behandling.
11. Medicinska bad TILLÄGGSUPPDRAG
Behandling/åtgärd
Helkroppsbad med olja, salt eller kaliumpermanganat (rekvisition).
Vårdepisod
Sjuksköterskebesök 5-8 helkroppsbad/månad, kan upprepas.
Diagnoser
Klåda, eksem och psoriasis.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1180
Handläggare: Agneta Ryberg
Datum: 2017-08-24

│12. Medicinska bad med ljusbehandling
TILLÄGGSUPPDRAG
│Vårdepisod
│Se vårdepisoderna 3 samt 11.
│Diagnoser
│Se vårdepisoderna 3 samt 11.

3 månader

7 470 kr

4 månader

2 320 kr

13. Buckybehandling TILLÄGGSUPPDRAG
Vårdepisod
Läkarbesök, upp till 6 behandlingar och avslutande läkarbesök.
Diagnoser
Lokaliserade fläckar ex psoriasis i hårbotten, genitala utslag/klåda,
neurodermit.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

§ 147. Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB 17RK45

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings län). Sistnämnda
ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga ägare och avser att
träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor. Bolagets uppdrag är att
”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av lokaliserings-,
likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för
nationella och internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd diskuterat
frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde. Parterna har därvid
enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess ägarandel, med 50 procent
vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000 kronor per part. Beslut om hur, och
i vilken form, det framtida arbetet inom området ska bedrivas kommer att diskuteras när
detta förvärv skett.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017




Beslutsunderlag
§210 RSAU Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Förslag till beslut- Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag- Aktieinköp IT-plattform Småland & Öarna AB
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 210. Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB 17RK45

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings län). Sistnämnda
ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga ägare och avser att
träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor. Bolagets uppdrag är att
”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av lokaliserings-,
likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för
nationella och internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd diskuterat
frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde. Parterna har därvid
enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess ägarandel, med 50 procent
vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000 kronor per part. Beslut om hur, och
i vilken form, det framtida arbetet inom området ska bedrivas kommer att diskuteras när
detta förvärv skett.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C),
Robert Olesen (S) och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag- Aktieinköp IT-plattform Småland & Öarna AB
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK45
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform
Småland & Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och
delenhet 0810300.

Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings
län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga
ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor.
Bolagets uppdrag är att ”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med
iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen,
tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd
diskuterat frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde.
Parterna har därvid enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess
ägarandel, med 50 procent vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000
kronor per part. Beslut om hur, och i vilken form, det framtida arbetet inom
området ska bedrivas kommer att diskuteras när detta förvärv skett.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK45
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2017-05-17

Bilaga:

Beslutsunderlag Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
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Beslutsunderlag
2017-05-17
Dnr 17RK45
Handläggare: Anders Unger

Aktieköp IT-plattform Småland & Öland AB
Förutsättningar
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings
län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga
ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor, där
ägarnas aktieinnehav således uppgår till 50 000 kronor vardera. Bolagets uppdrag
är att ”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland
och Öland för nationella och internationella besökare”.
Genomfört arbete hittills
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd
diskuterat frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde.
Parterna har därvid enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess
ägarandel, med 50 % vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000 kronor
per part.
De tre ägarna har efter uppsägningen gemensamt arbetat med en planering för det
fortsatta arbetet och inriktningen. Vid ett ägarmöte 2017-03-28 enades ägarna om
att det befintliga ägaravtal som fastställdes i samband med bolagets bildande ska
fortsätta gälla och att man under tiden ska diskutera formerna för utträde och
fortsatt verksamhet. Vid diskussioner i den politiska styrgruppen för Partnerskap
Småland har därutöver bl.a. frågor som kvarstår som gemensamma
smålandsangelägenheter diskuterats. Parallellt med dessa samtal har
länsturismansvariga i Kronobergs och Kalmar län, d.v.s. AB Destination
Smålands VD och ansvarig tjänsteperson på Regionförbundet i Kalmar län,
tillsamman med IT-plattformsbolagets VD arbetat med att ta fram gemensamma
behov och prioriteringar. Dessa rör bl.a. samordning av IT-strukturer,
kompetensutveckling av såväl företag som tursitbyråer och omvärldsbevakning
kring IT-utveckling inom näringen.
Under våren 2017 har ägarna i Kronobergs och Kalmar län meddelat Smålands
Turism AB att man önskar förvärva dess aktiepost och därefter fortsätta
samarbetet i bolaget. Efter det formella övertagandet kan arbetet med att forma
det nya bolaget inledas. Ambitionen från de två blivande ägarna är att avtalen med
befintliga leverantörer ska behållas och omförhandlas för att säkra att kommuner
och destinationer i Kronobergs och Kalmar län ska kunna fortsätta med samma
förutsättningar ytterligare en tid framöver. I nästa steg ska den nya
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ägarkonstellationen se över förutsättningarna för bolaget vad gäller organisation,
uppdrag och verksamhetsmål.
Tidigare beslut i ärendet
Regionförbundet södra Småland beslutade 2014 att bilda bolaget IT-plattform
Småland & Öland AB med syfte att, genom att utveckla en gemensam ITplattform, bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i Småland. Vid
bildandet fastställdes bolagsordning och ägarna enades om villkoren i ett
aktieägaravtal. Sedan 2015 har Region Kronoberg tillsammans med övriga två
ägare årligen, genom beslut av Regionfullmäktige, fastställt ägardirektiv för
bolaget.
Diskussion och konsekvensbeskrivning
IT-plattform Småland & Öland AB har sedan 2014 utjort en viktig
samarbetspartner för besöksnäringsansvariga aktörer i Småland. Samordningen av
IT-knutna marknadsföringsinsatser och andra funktioner är ett gemensamt
arbetsområde för samtliga tre län. Smålands Turism AB, som är
utvecklingsansvarigt för besöksnäringen i Jönköpings län, har gjort bedömningen
att man nu vill träda ur bolaget och arbeta med delar av verksamheten i egen regi.
De tre nuvarande parterna är dock eniga om att vissa delar av verksamheten har
en karaktär som gör att de fortsatt ska samordnas för hela Småland.
Utifrån det uppkomna läget har ägarna i Kronobergs och Kalmar län tillsammans
diskuterat hur man vill gå vidare med bolaget och dess verksamhet. I
diskussionerna har man enats om att tillsammans begära köp av Smålands Turism
AB:s aktiepost i bolaget, och dela denna aktiepost i lika delar. Arbetet med att
identifiera och besluta om hur verksamheten därefter ska bedrivas, dess uppdrag,
organisation och verksamhetsmål kan efter aktieförvärvet påbörjas gemensamt av
de två ägarna. Aktieförvärvet är ett första steg i ett nytt samarbete inom
besöksnäringsområdet mellan Kronobergs och Kalmar län.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

§ 148. Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB 17RK43

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera.
Verksamheten styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna. Bolaget
ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns
fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet.
Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela
länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett möte
den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och framtida inriktning.
Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de tre
ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram en inriktning för bolagets framtida
verksamhet. Arbetet har resulterat i ett reviderat ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt
förslag till reviderat ägardirektiv har presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31
mars 2017.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017





Beslutsunderlag
§211 RSAU Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till beslut - Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (ändringar markerade)
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (efter ändringar)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 211. Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB 17RK43

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Verksamheten
styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns
verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och
akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett möte
den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och framtida inriktning.
Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de tre
ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram en inriktning för bolagets framtida
verksamhet. Arbetet har resulterat i ett reviderat ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt
förslag till reviderat ägardirektiv har presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31
mars 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (ändringar markerade)
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (efter ändringar)

Paragrafen är justerad

Page
Page291
1 ofof2528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

Page
Page292
2 ofof2528

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK43
Handläggare: Anders Unger
Datum: 2017-05-02

Regionstyrelsen

Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i

Kronoberg AB
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.

Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg,
Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera.
Verksamheten styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både
näringsliv och akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns
representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett
möte den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och
framtida inriktning. Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med
representation från de tre ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram en
inriktning för bolagets framtida verksamhet. Arbetet har resulterat i ett reviderat
ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt förslag till reviderat ägardirektiv har
presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31 mars 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken fr.o.m. 2017.
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Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017
Företagsfabriken i Kronoberg AB, nedan kallat ”bolaget”, ägs av Videum AB, Linnaeus
University Development AB och Region Kronoberg, nedan benämnda ”ägarna”.
Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen på
bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande.
Bolagets ändamål och verksamhetsidé
Ägarnas ändamål med Bolagets verksamhet är att stödja utvecklingen av kunskapsintensiva och
tillväxtorienterade företag och verksamheter, samt stödja uppkomsten och kommerisaliseringen
av akademiska avknoppningar.
Bolagets verksamhetsidé är att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva
företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
De tre delprocesserna i den utvecklingskedja som Bolaget ansvarar för kan beskrivas som:
Inflöde

Bolaget ska ha en kontinuerlig tillströmning av företag som kan bli föremål för
Bolagets insatser.

Inkubation

Den process som utvecklar företagen, d.v.s. förädlar deras verksamhet och
produkter, utgör Bolagets kärnverksamhet och ska tillföra ett mervärde.

Exit

Bolagets verksamhet syftar till att stödja företagen i processer som förbereder dem
för en fortsatt och expanderande verksamhet efter inkubationen.

Mångfald ska vara en naturlig del i verksamheten.
Bolaget ska redogöra för sina mål i verksamhetsplanen. Dessa mål ska kopplas till de tre ovan
angivna delprocesserna.
I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om
genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse.
Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och dess verksamhet.
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägare, finansiärer och samarbetsparter väl informerade om sin
verksamhet. Det åligger Bolaget att till ägarna översända
- protokoll från bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- granskningsrapport
- delårsrapport per augusti månad
- underlag till ägarnas sammanställda redovisning inom tid och med den utformning som
respektive ägare bestämmer
- annan information som är relevant och av betydelse.
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Bolagsstyrelsen ska tillse att ägarna erbjuds yttra sig och ges tillfälle till samråd innan beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av styrelsen.
Om minst en ledamot i bolagsstyrelsen så önskar ska, inför styrelsens beslut i enskild fråga,
regionstyrelsen, Videums styrelse och styrelsen för Linnaeus University Development AB
erbjudas yttra sig och ges möjlighet till samråd.
Bolaget finansieras genom samarbetsavtal, uppdrag och anslag från Videum och Region
Kronoberg samt externa intressenter och företag. Därutöver kan bolaget finansiera delar av
verksamheten och särskilda insatser genom intäkter från samarbetsprojekt finansierade t.ex. av
EU eller nationella aktörer.
Bolaget har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att instruktionen
regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
Bolagsstyrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt eget arbete. Båda dessa uppdrag ska
fastställas årligen av Bolagets styrelse.
Detta ägardirektiv gäller fr.o.m. 2017-xx-xx tills vidare.
Detta ägardirektiv har upprättats i fyra exemplar, varav ägarna erhållit var sitt och ett har
överlämnats till bolaget.

Växjö den

2017

Växjö den

2017

Växjö den

2017

VideumAB

Linnaeus University
Development AB

Region Kronoberg

Olle Sandahl
Styrelseordförande

Per Brolin
Styrelseordförande

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017

(med ändringar markerade i text, överstruken = borttagen text och grå-markerad text = ny text)
Företagsfabriken i Kronoberg AB, nedan kallat ”bolaget”, ägs av Videum AB, Linnaeus
University Development AB och Region Kronoberg, nedan benämnda ”ägarna”.
Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen på
bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och det
aktieägaravtal mellan ägarna som föreligger.
Bolagets uppdrag ändamål och verksamhetsidé
Bolagets uppdrag är att effektivisera, stödja och utveckla kunskapsöverföring och
kommersialisering, att stimulera uppkomsten och den tidiga utvecklingen av tillväxtinriktade
företag samt att stödja utveckling av kunskapsintensiva företag och verksamheter.
Ägarnas ändamål med Bolagets verksamhet är att stödja utvecklingen av kunskapsintensiva och
tillväxtorienterade företag och verksamheter, samt stödja uppkomsten och kommerisaliseringen
av akademiska avknoppningar.
Bolagets verksamhetsidé är att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva
företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Övergripande mål och målgrupper
Det övergripande syftet är att skapa en infrastruktur för inkubatorverksamhet som kan stödja och
inspirera innovatörer och entreprenörer som har en affärsidé med stor tillväxtpotential.
Primärt utgörs målgrupperna av innovatörer och entreprenörer. Genom närheten till
Linnéuniversitetet kommer en viktig målgrupp att vara studenter eller relativt nyexaminerade
studenter. Forskare utgör en målgrupp. Även de forskare som inte uppfyller inkubatorns
antagningskriterier, men där innovationsrådgivarna på Linnéuniversitetet i samråd med bolagets
VD bedömer att de behöver stöd i affärsutvecklingsprocessen, ska bolaget i rimlig omfattning
vara behjälpligt. Genom ett aktivt arbete i olika delar av regionen bör också personer utanför
akademien med affärsidéer komma att utgöra en målgrupp för bolagets verksamhet.
Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela
Kronobergs län. Detta gör att Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för
företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Företagare inom den kreativa sektorn och ICT-sektorn ingår i inkubatorverksamhetens målgrupper och bör ägnas särskild uppmärksamhet.
Verksamhet
Bolaget ska arbeta för att skapa en miljö som stöttar nystartade företag i deras utvecklingsprocess
till etablerat företag. Bolaget ska i sin verksamhet bl.a. erbjuda entreprenörer och innovatörer
stöd och hjälp. I verksamheten ska affärsrådgivning och coachning samt uppföljningar och
utvärderingar ingå som viktiga delar. De insatser som görs gentemot företagen ska utgå från ett
aktivt förhållningssätt som innebär täta kontakter med företagen i syfte att fördjupa kunskapen
om företagens specifika problem och utvecklingsmöjligheter. Detta ska också skapa möjlighet för
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inkubatorn att hitta relevant rådgivningskompetens för varje enskilt företag utifrån dess specifika
problembild.
I verksamheten ska man verka för att skapa breda kontaktnät med andra främjarorganisationer i
regionen för att företagarna i inkubatorn alltid ska kunna erbjudas optimal rådgivning. Bolaget
ska sträva efter att kontinuerligt bredda sina kontaktnät och söka samarbete och samverkan med
andra liknande verksamheter såväl inom länet som i andra regioner.
Bolaget ska utveckla mångfalden i hela verksamheten.
Den fysiska miljön, lokalerna, är en viktig del i inkubatorkonceptet och ska utformas, anpassas
och utvecklas för att främja affärskontakter och erfarenhetsutbyte mellan företag.
De tre delprocesserna i den utvecklingskedja som Bolaget ansvarar för kan beskrivas som:
Inflöde

Bolaget ska ha en kontinuerlig tillströmning av företag som kan bli föremål för
Bolagets insatser.

Inkubation

Den process som utvecklar företagen, d.v.s. förädlar deras verksamhet och
produkter, utgör Bolagets kärnverksamhet och ska tillföra ett mervärde.

Exit

Bolagets verksamhet syftar till att stödja företagen i processer som förbereder dem
för en fortsatt och expanderande verksamhet efter inkubationen.

Mångfald ska vara en naturlig del i verksamheten.
Verksamhetsplaner, uppföljning, informationsplikt m.m.
Bolaget ska i verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten i linje med detta direktiv, hur
dessa mål ska mätas och vilka insatser som planeras. Verksamhetens ROI (Return of Investment),
värderat utifrån VINNOVA:s InkubatorRapportering (skattebaserad ROI, relativt offentliga
kostnader), ska redovisas i verksamhetsplanen och följas upp årligen i bolagets årsredovisning.
Bolaget ska sträva mot att årligen successivt öka ROI.
Bolaget ska redogöra för sina mål i verksamhetsplanen. Dessa mål ska kopplas till de tre ovan
angivna delprocesserna.
I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om
genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse.
Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och dess verksamhet.
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägare, finansiärer och samarbetsparter väl informerade om sin
verksamhet. Det åligger Bolaget att till ägarna översända
- protokoll från bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- granskningsrapport
- delårsrapport per augusti månad
- underlag till ägarnas sammanställda redovisning inom tid och med den utformning som
respektive ägare bestämmer
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- annan information som är relevant och av betydelse.
Underställningsskyldighet
Bolagsstyrelsenet ska tillse att ägarna erbjuds yttra sig och ges tillfälle till samråd regionfullmäktige
och kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av styrelsen. Sådana beslut kan bland annat avse
ärenden som rör
- förvärv och bildande av dotterföretag
- frivillig likvidation
- etablering eller avveckling av rörelsegren
- ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- ändring av aktiekapital
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om viss fråga är av sådant slag att den ska
underställas fullmäktige ska samråd ske med regionstyrelsen och kommunstyrelsen.
Om minst en ledamot i bolagsstyrelsen så önskar ska, inför styrelsens beslut i enskild fråga,
regionstyrelsen, Videums styrelse och styrelsen för Linnaeus University Development AB
erbjudas yttra sig och ges möjlighet till samråd.
Finansiering
Bolaget finansieras genom samarbetsavtal, uppdrag och anslag från Videum och Region
Kronoberg ägarna, Vinnova och samt externa intressenter och företag. Därutöver kan bolaget
finansiera delar av verksamheten och särskilda insatser genom aktivitetsbaserade intäkter från
samarbetsprojekt finansierade genom t.ex. av EU eller och nationella aktörer. För sådan projektverksamhet ska bolaget aktivt söka annan finansiering än från aktörer i Kronoberg.
Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för bolagsstyrelsen
Bolaget har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att instruktionen
regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
Bolagsstyrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt eget arbete. Båda dessa uppdrag ska
fastställas årligen av Bolagets styrelse.
Övrigt
Detta ägardirektiv gäller fr.o.m. 2017-xx-xx tills vidare.
Detta ägardirektiv har upprättats i fyra exemplar, varav ägarna erhållit var sitt och ett har
överlämnats till bolaget.
Växjö den

2017

Växjö den

2017

Växjö den

2017

VideumAB

Linnaeus University
Development AB

Region Kronoberg

Olle Sandahl
Styrelseordförande

Per Brolin
Styrelseordförande

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
17RK44
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 177. Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg 17RK44

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att
säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig översyn
genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till förändringar och
kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny bestämmelse om
vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och
förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har
även gjorts gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman.
Anpassningar har även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan
föregående bolagsordning upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i
bolagsordningen och lyder: ”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka
utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt
verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet
i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter
för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017






Beslutsunderlag
§244 RSAU Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
§84 RUN Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning
Reviderad bolagsordning 2017
Bolagsordning Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 244. Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att
säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig översyn
genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till förändringar och
kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny bestämmelse om
vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och
förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har
även gjorts gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman.
Anpassningar har även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan
föregående bolagsordning upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i
bolagsordningen och lyder: ”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka
utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt
verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet
i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter
för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017






Beslutsunderlag
Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
§84 RUN Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning
Reviderad bolagsordning 2017
Bolagsordning Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionfullmäktige

Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner
Kronoberg AB

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning.
För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig
översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till
förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats
efter ny bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej
ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i
bolaget och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
Förändringar enligt ABL har även gjorts gällande firmateckning, öppnande av
bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har även gjorts till följd av
förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning upprättades,
föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder:
”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens
näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar
tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med
statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6
ledamöter för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot
avgår under sin mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Bolagsordning ALMI Kronoberg (inklusive ändringar)
- PM översyn av bolagsordning Almi Kronoberg
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23

§ 84.

Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
17RK44

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige
besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag,
Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL
(aktiebolagslagen) har en grundlig översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med
förslag till förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny
bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och förköp
inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har även gjorts
gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har
även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning
upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder: ”Föremålet
för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt
i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets
uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i
form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget ska ej bedriva sådan
verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter för att
förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin mandatperiod.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Page
Page306
1 ofof2528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23





Beslutsunderlag
RUN - Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
Reviderad bolagsordning 2017
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning

Paragrafen är justerad
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Almi Kronoberg PM om översyn av bolagsordning
Bolagsordningens innehåll enligt aktiebolagslagen
Av 3 kap. aktiebolagslagen (2005:551) framgår följande om bolagsordning.
Enligt 1 § 3 kap om bolagsordningens innehåll är följande uppgifter obligatoriska.
Bolagsordningen ska ange:
 bolagets firma,
 den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
 föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
 aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett
lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får
vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet,
 antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett
maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och
det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det
högsta antalet aktier,
 antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,
 antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas,
 antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer, om revisor ska finnas enligt 9 kap. 1 §,
 hur bolagsstämma ska sammankallas, och
 den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta.
När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges enligt första stycket 6 och 7, ska
arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda inte räknas med.
 Enligt 3 § 3 kap ska uppgift om verksamhetens syfte anges. Om bolagets verksamhet helt
eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta
anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna
tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.
Med stöd av ovanstående har bolagsordningen setts över
För att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ABL har alla bestämmelser setts över och
anpassats till kraven i ABL.
En ny bestämmelse om vinstutdelning har i enlighet med ABL tillkommit: Aktierna medför inte
rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, an-vändas för att främja bolagets
ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets
likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.
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Utöver ABL, vad har vi lagt till
Förköp
Föreslås reglering om förköp då det finns flera ägare i bolaget och då förköp inte regleras i
andra avtal eller överenskommelser.

Vad har strukits bort?
Firmateckning
Enligt ABL kap 35 § företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma. Enligt 37 § får
styrelsen bemyndiga en styrelseledamot, vd eller annan att företräda bolaget och teckna dess
firma. I bolagsordningen får det föreskrivas att styrelsen inte får lämna ett sådant
bemyndigande som avses i första stycket eller att ett sådant bemyndigande får lämnas endast på
vissa villkor. Det saknas mot denna bakgrund skäl att reglera firmateckningen i
bolagsordningen.
Om öppnade av bolagsstämma
Enligt ABL 7 kap 27 § öppnas stämman av ordförande om det inte i bolagsordningen
föreskrivs någon annan. Detta innebär att vi inte behöver reglera vem som öppnar stämman i
bolagsordningen

Om ärenden på stämman
Enligt 10 § 7 kap aktiebolagslagen skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma inom sex
månader från utgången av varje räkenskapsår där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning,
koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).
Enligt 11 § 7 kap ska vid årsstämma beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
och
4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.
För att tydliggöra ägarnas förväntningar på årsstämmor i de regionala dotterbolagen har vi
infogat en omarbetad lista på ärenden som ska behandlas i syfte dels att ge ägarna en bra bild
av bolagets verksamhet och ekonomi, dels säkerställa att bolagen uppfyller krav med anledning
av statlig ägarpolicy, svensk kod m.m..
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Ändring till följd av förändringar i kommunallagen.
Av 3 kap. 17 § kommunallagen om kommunernas och landstingens organisation och
verksamhetsformer framgår bl.a. att om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar
över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, se till att det fastställda kommunala
ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen, utse samtliga styrelseledamöter, se till att det anges i bolagsordningen att
fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas och utse minst en lekmannarevisor.
Vidare framgår av 18 § att innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt
kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 § i en omfattning
som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Då bolaget är ett delägt bolag har bolagsordningen anpassats enligt nedan.
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.
Regional ägare utser enligt samverkansavtalen hälften av styrelseledamöterna och vice ordf.
Ny bestämmelse införs i bolagsordningen § 10 om rösträtt och samråd: Vid bolagsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. xx
ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.
Vid tveksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med xx. § 3, § 6 om
lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.
Framgår av alla samverkansavtal att regionala ägare får utse lekmannarevisorer. Framgår också
av förslaget till ny bolagsordning.

Föremålet för bolagets verksamhet
Uppdaterat förslag till föremålet för bolagets verksamhet i linje med regionala ägaranvisningar,
nationella ägaranvisning till moderbolaget och förslag till samverkansavtal.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i
regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva
verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag
utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
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Om antalet ledamöter
Föreslås att antalet ledamöter ska vara 4 till 6. Styrelsen är i dag 6 ledamöter.
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BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556488-1265
1§

Firma

Bolagets firma är Almi Företagspartner Kronoberg AB.
2§

Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Växjö Kommun i Kronobergs län.
3§

Verksamhet

Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på
småföretagsutveckling (prop 1993/94:40, bet 1993/94:NU11, rskr
1993/94:80). Beslutet innebär bl a att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersättas av regionala
utvecklingsbolag som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter.
Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag och stimulera
nytöretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten skall
i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens
behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya
och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning.
Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp
ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning.
Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen
1987:617.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med
utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på
moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala
utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
4§

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst 4 fyra miljoner
(4 000 000) kronor.
5§

Antalet aktier

Aktie skall lyda på 100 kr
Antalet aktier ska vara till lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).
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6§

Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sex
(6) ledamöter utan suppleanter.
Ledamöterna utses på ordinarie
bolagsstämma eller på extra bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.
Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.
8§
En eller två revisorer eller revisiqnsbolag med eller utan suppleanter
utses på ordinarie bolagsstämma. Landstinget Kronoberg äger rätt att
utse en lekmannarevisor.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2)
suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
Landstinget Region Kronoberg äger rätt att utse en lekmannarevisor och suppleant till denna som
väljs vid årsstämman.
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7§

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom skrivelse till alla aktieägare
förtecknade i bolagets aktiebok, tidigast fyra veckor och senast två
veckor före stämman.
Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets
aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.
lO §
Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.
8§

Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
l. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. F ramläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Beslut '
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören ;
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
8. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
{1975: 1385} eller bolagsordningen.
Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan
kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive
bolagsordning föreskriver):
 Stämmans öppnande
 Val av ordförande vid stämman
 Upprättande och godkännande av röstlängd
 Stämmans ordförande utser protokollförare
 Val av justerare
 Godkännande av dagordningen
 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 Redogörelse för det gångna årets arbete
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 Beslut om
I.
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
II.
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
III.
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar
till ledande befattningshavare
I.
muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas
ersättningar, samt
II.
styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och
revisor och i förekommande fall lekmannarevisor
 Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer samt i
förekommande fall lekmannarevisorer
 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor och i förekommande fall notering av
arbetstagarledamot och suppleant för denna
 Beslut om ägaranvisning
 Övrigt
 Stämmans avslutande
9§

Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december ska vara kalenderår.
10 §

Rösträtt och samråd

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda
aktier utan begränsning i röstetalet. Region Kronoberg ska få ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tveksamhet avseende
huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med Region Kronoberg. § 3, § 6 om
lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.
11 §

Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan
hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Anmälan ska innehålla uppgift
om vilka aktier anmälan avser samt vilka villkor som ställs för köpet.
När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets
aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om
erbjudande av förköp.
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Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock
att, om samtidigt flera aktier har erbjudits for förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas
bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en
månad från den dag priset blev bestämt.
Förköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
14 §
Har aktie övergått till annan aktieägare i bolaget eller till person, som
inte förut är aktieägare i bolaget; skall aktien genast hembjudas
aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Återkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den,
som önskar begagna sig av. lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem
emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus,
dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt
kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i
förhållande till deras tidigare aktieinnehav.
Lösenbeloppet för aktie utgöres av aktiens substansvärde.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då
lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framhåller
lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den,
som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
Antagen vid bolagsstämman den 27 april 2005.
12 §

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier
än rätten omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till
aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två
månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan
de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående
aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär
det, av notarius publicus.
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Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev
bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos aktiebolaget.
13 §

Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från
bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland
aktieägarna.
Antagen vid bolagsstämma den xx
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BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556488-1265
1§

Firma

Bolagets firma är Almi Företagspartner Kronoberg AB.

2§

Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Växjö Kommun i Kronobergs län.

3§

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med
utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på
moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala
utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

4§

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst 4 fyra miljoner
(4 000 000) kronor.

5§

Antalet aktier

Antalet aktier ska vara till lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).

6§

Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sex
(6) ledamöter utan suppleanter.
Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.
Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2)
suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
Region Kronoberg äger rätt att utse en lekmannarevisor och suppleant till denna som väljs vid
årsstämman.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 178. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 2018 17RK44

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till
nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och
påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från
Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t
ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag
inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området
digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med
de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både
internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att
företag i startfasen ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras
inom nystartområdet. Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande
systemet är redan etablerat i Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”. Hållbarhet
ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017
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Beslutsunderlag
§245 RSAU Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
§83 RUN Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Förslag till beslut Ägardirektiv
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
Förslag till ägardirektiv
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 245. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till
nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och
påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från
Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t
ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag
inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området
digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med
de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både
internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att
företag i startfasen ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras
inom nystartområdet. Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande
systemet är redan etablerat i Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”. Hållbarhet
ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut Ägardirektiv
§83 RUN Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionfullmäktige

Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018

Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd
presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet
är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser
inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner
sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och
kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom
området digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i
samverkan med de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att
utveckla verksamheten både internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari
2018 och innebär bland annat att företag i startfasen ingår i målgruppen och att
regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet. Samarbete mellan
de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i
Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”.
Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Förslag till nytt ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs
län 2018 (inklusive ändringar)
- Sammanfattning av den nya strategin
- Måltal för målstrukturen gällande från den 1 januari 2018
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23

§ 83.

Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018 17RK44

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB.
Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt
ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte
verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg
kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som
befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa
näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området
digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med de
regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både internt och
för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att företag i startfasen
ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet.
Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i
Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”. Hållbarhet ska vara
en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och
företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.





Beslutsunderlag
RUN - Förslag till beslut Ägardirektiv
Förslag till ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
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BILAGA 1

De mest centrala områdena inom den nya strategin för Almi som berör den regionala
verksamheten kan sammanfattas enligt följande:
 Almikoncernens kärnerbjudanden består av en kombination av affärsutveckling, lån och
riskkapital och ska erbjudas företag med tillväxtpotential i hela landet. Den s.k.
målgruppsmodellen blir styrande för hur resurser ska allokeras. Tillväxtpotential och nytta av
Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.
 En ny strategi för Almis roll inom startfasen införs. Alla entreprenörer i startfas, oavsett
bakgrund, erbjuds kostnadseffektiva digitala erbjudanden och öppna seminarier av Almi.
Företag inom Almis målgrupper kan dessutom få del av Almis individuella erbjudanden där
omfattningen av insatser styrs av målgruppsmodellen. Särskilt uppsökande marknadsföring
ska ske till prioriterade målgrupper. Regionala, operativa partnerskap ska etableras inom
nystartområdet. Förändringen inom startfas ska samordnas inom koncernen och införas
stegvis för att säkerställa att Almi inte tappar företagare i prioriterade målgrupper.
 Vi går från flera olika rådgivarroller till en rådgivarroll med en bredare grundkompetens.
Därutöver ska det regionala bolaget ha rådgivare med fördjupade kompetenser för att kunna
leverera kärnerbjudanden till mer komplexa ideal- och spetskunder. Särskild
behörighet/certifiering ska krävas för att arbeta i kreditprocessen.
 Almi ska i högre utsträckning nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla
verksamheten både internt och för kund. Bolaget ska fullt ut implementera de gemensamma
processerna och använda de nya gemensamma system som kommer att införas successivt de
närmaste åren.
 Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten med entreprenörer och i alla
kunderbjudanden.
 Utökad samverkan mellan Almi Företagspartner och Almi Invest är en central komponent i
den nya strategin inom ramen för ledordet ”Ett Almi”. Bolaget ansvarar för att tillsammans
med Almi Invest koncernen ta fram nya riktlinjer för hur samverkan på den regionala
marknaden och mellan medarbetarna ska stärkas och fungera optimalt.
 Marknadsföring och försäljning ska utgå från en gemensam och nationell plan och det ska
finnas ett nationellt stöd för detta. ”Almi” ska vara det varumärke som används i all extern
kommunikation och marknadsföring.
 Den gemensamma prismodellen för koncernen ska ses över och tillämpas i varje bolag.
 En central del i Almis strategi är ett fungerande samarbete med privata, offentliga och ideella
partners, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att
undvika överlappning i systemet. Regionala partnerskap ska identifieras och fördjupas och
utgå från ett operativt, kundnära samarbete.
 Kundtjänst får en utökad roll att guida kunderna in i den digitala miljön och förmedla
prioriterade kunder till individuella möten med rådgivarna.
 En ny målstruktur införs per 1 januari 2018.
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BILAGA 3
Måltal för målstrukturen gällande från den 1 januari 2018
Nedan redovisas mål och måltal för den målstruktur som blir gällande från den 1 januari 2018.
Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.
Uppdraget
Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling
och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk
bakgrund.
Hållbarhetsmål: Hållbar tillväxt i kundföretagen.
Index tillväxt
Utvecklingen avseende omsättning, förädlingsvärde och överlevnadsgrad hos Almis
kunder/portföljföretag mäts och viktas till ett index som jämförs med relevant kontrollgrupp.
Index fokusgrupper
Andelen kvinnor, företagare med utländsk bakgrund samt tidiga skeden hosAlmis
kunder/portföljföretag mäts och viktas samman till ett index som jämförs med relevant
kontrollgrupp.

Företagskultur
En kundorienterad, innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och
god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.
Hållbarhetsmål: God affärsetik och attraktiv arbetsgivare.
Engagemangsindex Medarbetare
Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen.
Tempmätare kunder
Mer frekventa och mindre omfattande, enklare, enkätundersökningar som syftar till att snabbt få
återkoppling på kundernas bedömning av Almi.

Effektivitet
En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot
kund, mot rätt kunder, samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser
Andel kundtid
Andel arbetad tid som använts till affärsverksamhet mot kund.
Antal och andel insatser till respektive målgrupp
Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets. Huvuddelen av
Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive grupp
kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.
Lånevolym och avkastning
Lånevolym i såväl belopp som antal lån samt avkastning på låneverksamheten.
Förslag ägaranvisning Bilaga 3.0 Måltal för regionala bolag
2018.docx
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2017.
1

Uppdrag

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

Vision och affärsidé

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

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med rådgivning. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
2a065fd9-90b7-4fc2-8ca7-a652bd0960cf.docx
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Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska implementera riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande,
beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt
men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att medföra
förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av bilaga 1 framgår huvudsakliga förändringsområden.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 2. Måltal för den nya målstrukturen,
gällande från den 1 januari 2018, framgår av bilaga 3. Målnivåer sätts i samband med vp- och
budgetprocessen.
5

Särskild rapportering

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

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den
Almi Företagspartner AB

2017

……………………………….
Göran Lundwall

Växjö den
Region Kronoberg

2017

…………………………………
Anna Fransson
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2017.
1

Uppdrag

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

Vision och affärsidé

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

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med rådgivning. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
5fea3177-9dfe-4f0d-9b52-907f7f2512d7.docx
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Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska implementera riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande,
beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt
men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att medföra
förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av bilaga 1 framgår huvudsakliga förändringsområden.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 2. Måltal för den nya målstrukturen,
gällande från den 1 januari 2018, framgår av bilaga 3. Målnivåer sätts i samband med vp- och
budgetprocessen.
5

Särskild rapportering

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

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den
Almi Företagspartner AB

2017

……………………………….
Göran Lundwall

Växjö den
Region Kronoberg

2017

…………………………………
Anna Fransson
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 179. Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 17RK44

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket oderbolaget
innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av
antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt
samverkansavtal gällande perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär
ett förtydligande av att verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga
dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på
bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska
rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant
erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa
verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till
omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt
ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017



Beslutsunderlag
§246 RSAU Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län
§85 RUN Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
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Förslag till beslut Samverkansavtal
Förslag till samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 246. Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket Moderbolaget
innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av
antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt
samverkansavtal gällande perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär
ett förtydligande av att verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga
dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på
bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska
rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant
erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa
verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till
omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt
ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut Samverkansavtal
§85 RUN Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
Förslag till samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)

Page
Page336
1 ofof2528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Paragrafen är justerad

Page
Page337
2 ofof2528

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionfullmäktige

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner
Kronobergs län

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämndens föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB

Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket
Moderbolaget innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner
Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande perioden 1 januari
2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att verksamheten
och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om
ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Avtalet förtydligar
också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras enligt den styrelseprofil
som ägarna kommit överens om och där relevant erfarenhet från näringslivet är
väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa verksamheten vid
eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till omförhandling om detta
medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag
enligt ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
(inklusive ändringar)

Sida 1 av 1
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23

§ 85.

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
17RK44

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag
med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket Moderbolaget innehar 51 % av antalet
aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande
perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att
verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om
ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att
styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit
överens om och där relevant erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet
öppna för att anpassa verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till
omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt
ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut RUN - Samverkansavtal Almi
Förslag till samverkansavtal

Paragrafen är justerad
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Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB
Riksdagen beslutade 1994 om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling.
Genom beslutet ersattes de länsvisa utvecklingsfonderna av regionala utvecklingsbolag, ägda av
ett moderbolag, Almi Företagspartner AB och regionala intressenter.
Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och Region Kronoberg, nedan kallat den
regionala ägaren, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat Bolaget.
Med Almi-koncernen avses i detta avtal moderbolaget med delägda regionala dotterbolag.
Den 1 januari 2013 förvärvade moderbolaget Innovationsbron AB varvid verksamheten
breddades med ytterligare två affärsområden, riskkapital och inkubation, som operativt bedrivs av
moderbolaget. Dessa två affärsområden bedrivs inte i de regionala dotterbolagen varför dessa
affärsområden inte omfattas av detta avtal på annat sätt än att en samverkan mellan dessa
affärsområden och bolaget ska eftersträvas.
Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta
samverkansavtal.
§ 1 Ägande och styrning
Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och den
regionala ägaren högst fyrtionio (49) procent.
En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala
prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa
upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten
och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och
finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i
relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
§ 2 Bolagets verksamhet
Verksamheten inom Bolaget utgår från företagens behov och vara inriktad på företagsutveckling
genom långivning och rådgivning. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med
offentliga och privata organ samt samverka med och marknadsföring av riskkapitalverksamheten
inom Almi Invest Småland och öarna AB.
övriga delar av Almi-koncernens erbjudandenUnder Almi-koncernens varumärke nationellt
finns nationella kunderbjudanden som är obligatoriska för Bolaget. Därutöver finns valbara
och unika kunderbjudanden vilka fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om
ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras
gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan
Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska
redovisas särskilt.
Övriga riktlinjer för verksamheten
Verksamheten i Bolaget utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt ägaranvisningar antagna på
bolagsstämma. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom
ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal.
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Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och därför utformas och tillämpas så att
snedvridning av konkurrensen undviks samt utgå från den strategiska inriktning för almi
koncernen som ägarna enats om.
Behovet av företagsutveckling varierar mellan regioner varför å Åtgärdernas omfattning och
sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.
Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.
Beträffande rådgivning ska en ökad del av denna upphandlas i syfte att stimulera den privata
marknaden. Bolaget ska sträva efter att söka samverkan med andra insatser inom Almikoncernens gemensamma verksamhet.
Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och
följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2012:872 ) om statlig finansiering
genom regionala utvecklingsbolag.
§ 3 Bolagets styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av
styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens
ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den regionala ägaren. En av dessa ska
vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta stycke
angivna bestämmelser.
Vid årsstämman utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens
sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens,
erfarenhet, kön och ålder. Bland s Styrelsens ledamöter ska företrädesvis rekryteras enligt den
styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där erfarenhet av aktiva eller f d företagande
eller annan relevant erfarenhet från Näringslivet vara representerade är väsentlig . Styrelsens
ordförande och vice ordförande utses av årsstämman.
Samråd
Utöver om gemensam ägaranvisning samråder Parterna om nominering av styrelseledamöter och
om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

§ 4 Moderbolagets roll
Moderbolagets uppdrag
Moderbolagets ska utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och
system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala
bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.
Aktivt ägande
Moderbolaget ska
• tillsammans med den regionala ägaren utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämma för
bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
• fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
• medverka till genomförande av särskilda uppdrag som överenskommits med den regionala
ägaren,
• nominera ledamöter till och stödja de regionala bolagens styrelser,
• erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen,
• underhålla externa kontakter på nationell nivå,
• aktivt driva intern och extern kommunikation,
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•

följa upp och utvärdera verksamheten.

Koncernsamordning
Moderbolagets samordnar utvecklingsarbete och verksamhetsstöd inom koncernen i samverkan
med de regionala bolagen samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.
Efterfrågad service
Moderbolaget tillhandahåller efterfrågestyrd service som t ex exempel kompetensutveckling och
delar av kommunikationsområdet.
De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse
Det noteras att den regionala ägaren tillsammans med övriga regionala ägare har möjlighet att
gemensamt nominera två företräds av (2) personer ledamöter till i moderbolagets styrelse enligt i
särskild ordning överenskommet förfarande.
Årligt erfarenhetsutbyte
Moderbolaget bjuder in till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare
och Näringsdepartementet.

§ 5 Finansiering av Almi-koncernen verksamheten
Statens anslag till moderbolaget framgår årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till
företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan
moderbolaget och den regionala ägaren om anslagen ska göras årligen.
§ 6 Övriga villkor
Koncernens struktur
Det noteras att parterna är öppna för att diskutera en ändrad koncernstruktur om den regionala
närvaron kan upprätthållas. Utgångspunkten är att Parterna har ett gemensamt intresse av att
skapa en effektiv struktur anpassa verksamheten till eventuella förändringar i regionindelningen
vilket kan komma att innebära större funktionella regioner. Om detta medför att
förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan om Parterna är överens
om detta, avtalet sägas upp av endera parten för omförhandling under avtalsperioden.
Upphandling av revisorstjänster
Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Den
regionala ägaren äger rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.
Avtalstid m. m.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021 och ersätter
tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång
förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt
samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta, tecknas mellan samtliga
delägare.

Det noteras att företrädare för ägarna under 2013 och 2014 kommer att analysera samspelet
mellan de verksamheter som bedrivs genom moderbolaget, exempelvis inkubationsverksamheten,
och de som bedrivs genom de regionala bolagen. Detta kan i sin tur leda till behov av en analys
av omfattningen av och formerna för det regionala ägandet i Almi-koncernen.
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Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den ………. 2017

Växjö den ………. 2017

Almi Företagspartner AB

Region Kronoberg

………………………………
Göran Lundwall
VD

………………………………
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och Region Kronoberg, nedan kallat den
regionala ägaren, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat Bolaget.
Med Almi-koncernen avses i detta avtal moderbolaget med delägda regionala dotterbolag.
Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta
samverkansavtal.
§ 1 Ägande och styrning
Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och den
regionala ägaren högst fyrtionio (49) procent.
En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala
prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa
upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten
och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och
finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i
relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
§ 2 Bolagets verksamhet
Verksamheten inom Bolaget utgår från företagens behov och vara inriktad på företagsutveckling
genom långivning och rådgivning. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med
offentliga och privata organ samt samverka med Almi Invest Småland och öarna AB.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan
Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska
redovisas särskilt.
Övriga riktlinjer för verksamheten
Verksamheten i Bolaget utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt ägaranvisningar antagna på
bolagsstämma. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom
ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal.

Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och därför utformas och tillämpas så att
snedvridning av konkurrensen undviks samt utgå från den strategiska inriktning för almi
koncernen som ägarna enats om.
Åtgärdernas omfattning och sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.
Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.
Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och
följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2012:872 ) om statlig finansiering
genom regionala utvecklingsbolag.
§ 3 Bolagets styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av
styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens
ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den regionala ägaren. En av dessa ska
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vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta stycke
angivna bestämmelser.
Vid årsstämman utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens
sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens,
erfarenhet, kön och ålder. Bland s Styrelsens ledamöter ska företrädesvis rekryteras enligt den
styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där erfarenhet av företagande eller annan
relevant erfarenhet från Näringslivet är väsentlig . Styrelsens ordförande och vice ordförande
utses av årsstämman.
Samråd
Utöver om gemensam ägaranvisning samråder Parterna om nominering av styrelseledamöter och
om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

§ 4 Moderbolagets roll
Moderbolagets uppdrag
Moderbolagets ska utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och
system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala
bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.
Aktivt ägande
Moderbolaget ska
• tillsammans med den regionala ägaren utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämma för
bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
• fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
• medverka till genomförande av särskilda uppdrag som överenskommits med den regionala
ägaren,
• nominera ledamöter till och stödja de regionala bolagens styrelser,
• erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen,
• underhålla externa kontakter på nationell nivå,
• aktivt driva intern och extern kommunikation,
• följa upp och utvärdera verksamheten.
Koncernsamordning
Moderbolagets samordnar utvecklingsarbete och verksamhetsstöd inom koncernen i samverkan
med de regionala bolagen samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.
Efterfrågad service
Moderbolaget tillhandahåller efterfrågestyrd service som t ex exempel kompetensutveckling och
delar av kommunikationsområdet.
De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse
Det noteras att den regionala ägaren tillsammans med övriga regionala ägare företräds av (2)
ledamöter i moderbolagets styrelse.
Årligt erfarenhetsutbyte
Moderbolaget bjuder in till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare
och Näringsdepartementet.
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§ 5 Finansiering av verksamheten
Statens anslag till moderbolaget framgår årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till
företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan
moderbolaget och den regionala ägaren om anslagen ska göras årligen.
§ 6 Övriga villkor
Koncernens struktur
Det noteras att parterna är öppna för att anpassa verksamheten till eventuella förändringar i
regionindelningen vilket kan komma att innebära större funktionella regioner. Om detta medför
att förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan avtalet sägas upp av
endera parten för omförhandling under avtalsperioden.
Upphandling av revisorstjänster
Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Den
regionala ägaren äger rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.
Avtalstid m. m.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021 och ersätter
tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång
förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt
samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta, tecknas mellan samtliga
delägare.

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den ………. 2017
Almi Företagspartner AB

………………………………
Göran Lundwall
VD

Växjö den ………. 2017
Region Kronoberg

………………………………
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
17RK468

Page 347 of 528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

§ 150. Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika 17RK468

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med angränsande
län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer sig
något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första zonen man
åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När en resa över
länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom kollektivtrafiken
i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal
där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av punkterna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017





Beslutsunderlag
§213 RSAU Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
§47 TN Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Svar på motion från trafiknämnden 2017-06-22
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!

Paragrafen är justerad
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Datum: 2017-08-15

§ 213. Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika 17RK468

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med angränsande
län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer sig
något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första zonen man
åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När en resa över
länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom kollektivtrafiken
i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal
där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av punkterna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
§47 TN Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Svar på motion från trafiknämnden 2017-06-22
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-22

§ 47.

Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika 17RK468

Beslut
Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med angränsande
län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer sig
något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första zonen man
åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När en resa över
länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom kollektivtrafiken
i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal
där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av punkterna.
Yrkande
Ordförande Peter Freij (S) lämnar följande ändringsyrkande:
"att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C).
Beslutsordning
Trafiknämnden beslutar enligt ordförande Peter Freijs (S) yrkande.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden föreslå att regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
Beslutsunderlag
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Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK468
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2017-05-29

Trafiknämnden

Svar på motion – Resandet över länsgräns ska bli lika

Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden föreslå att
regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med
angränsande län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer
sig något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första
zonen man åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När
en resa över länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom
kollektivtrafiken i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag
till ett nytt Sydtaxeavtal där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är
en av punkterna.
Svar på motion
Sydtaxan, som idag används inom Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Länstrafiken
Kronoberg, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik och Kalmar Länstrafik, 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. Ursprunget till Sydtaxan härstammar från starten av
den gemensamma Öresundstågsdriften samt upphandlingen av ett gemensamt
biljettsystem som togs i bruk 2009. Eftersom att prissättning av kollektivtrafiken
(inbegripet den zonstruktur som ska användas på vilket priset för resan grundar
sig) är en länsintern angelägenhet används ett system för rabattering av
länsgränsöverskridande resande, dock endast för periodprodukter. På grund av
tekniska begränsningar är samma typ av rabattering inte möjlig att tillämpa för
enkelbiljetter. Transportarbetets förutsättningar i Sydsverige kan se ganska olika
ut, och de politiska organen ansvarar ytterst för den ekonomiska hushållningen
inom trafiken i det egna länet. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första
zonen man åker och att respektive efterföljande zon blir därmed billigare. När en
resa över länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre. Eftersom
att nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut så har man inom
Regionsamverkan Sydsverige påbörjat ett arbete för att säkerställa en
Sida 1 av 2
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Svar på motion
Diarienr: 17RK468
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2017-05-29

välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom
kollektivtrafiken i Sydsverige. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt
Sydtaxeavtal där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av
punkterna. Det återstår att utreda exakt hur denna rabattering ska se ut och
fungera rent tekniskt och praktiskt. Dock är den samlade bedömningen att
framtida system inte har samma begränsningar som dagens. Alla involverade
parter är även ense om att detta är en viktig fråga att lösa för att det regionala
resandet i framtiden ska fungera minst lika bra som det gör idag.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bedöms vara små. Långsiktigt finns
ett större värde än det rent monetära – nämligen att betydelsen av länsgränser blir
mindre vid vardagligt resande.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
Resandet över länsgräns ska bli lika
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2017-02-20

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg

Resandet över länsgräns ska bli lika!

Biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem, som är
olika i alla län i sin uppbyggnad. Gemensamt är att det är dyrast i den första zonen
man åker och det blir därmed lite billigare för längre resor.
När man åker över länsgränsen är systemet idag att efter gränsen påbörjas resan på
nytt med zon 1. Detta innebär att det blir dyrare att åka över en länsgräns än
motsvarande sträcka inom länet, eftersom det blir två förstazoner. För att delvis
kompensera detta finns ett gränsavdrag som är olika i olika län.
Systemet känns väldigt fel och förlegat. Ingen ser länsgränsen. Väldigt många
pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa
enheter. Vi arbetar i vårt Regionala utvecklingsarbete för att förstora
arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då bör
vi också se till att gränserna, både kommun och läns, är så obetydliga som möjligt
och att villkoren blir något så när lika.
Det är dags att åtgärda felet. ”Gränspåslaget” måste tas bort. Förhandlingar måste
ske mellan länen, så att det blir lika över länsgränserna. Förlorade intäkter får
kompenseras via biljettpriserna eller annat sätt.

Jag föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Att uppdra till Regionstyrelsen att uppta förhandlingar med angränsande län, för att
snarast likställa resa över länsgräns med resa inom länet och därmed avskaffa
”gränstillägget”.

Sven Sunesson Centerpartiet
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

§ 151. Svar på motion - Införande av en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg 17RK554

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att
50 procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till
motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning

Page
Page358
1 ofof3528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen
röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Joakim Pohlman (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Ja
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Avstår

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

9

6

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultatet 9
för, 6 mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C) och Yngve Filipsson (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017






Beslutsunderlag
§214 RSAU Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
§65 RUN Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Datum: 2017-08-15

§ 214. Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg. 17RK554

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att
50 procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen. Sven Sunesson (C) och Roland Gustbée
(M) instämmer i bifallsyrkandet.
- Robert Olesen (S) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag.
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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.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs 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

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

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 föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017





Beslutsunderlag
§65 RUN Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Page
Page363
3 ofof3528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-14

§ 65.

Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg. 17RK554

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige
beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att 50 % av
det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis prövar om nya,
kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Ordförande Olof Björkmarker yrkar att regionala utvecklingsnämnden föreslår att
regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med upprättad
skrivelse "Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg".
Carina Bengtsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Carina Bengtssons yrkande och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande till regionstyrelsen inför beslut angående motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.





Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
§76 RSAU Tidssättning av motion - Träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-05

Regionstyrelsen

Svar på motion – Motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna
Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet
att 50 % av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Att kombinera trä med andra konstruktionsmaterial är lämpligt i
vårdcentralsbyggnader och har bidragit till en låg investeringsvolym. För
vårdbyggnader är det viktigt med flexibilitet för framtida förändringar.
Träkonstruktioner ger kortare spännvidder och därmed behov av fler bärande
pelare/innerväggar. Slutsatsen är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som
prövas vid lämpliga nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts
under de senaste åren utan en strategi som sätter en viss procentsats.
Svar på motion
Region Kronoberg har genomfört träbyggnader när det är lämpligt
byggnadstekniskt och ekonomiskt. Nybyggnaden VC Lessebo (2011) är en
träbyggnad där vissa delar av stommen är i stål, men i övrigt har trä använts både
som konstruktionsmaterial och som fasadmaterial. Även VC Tingsryd (2014) har
en likvärdig uppbyggnad där mellanbjälklaget är i betong. Att kombinera trä med
andra konstruktionsmaterial är lämpligt i denna typ av byggnad och har bidragit
till en låg investeringsvolym. För vårdbyggnader är det viktigt med flexibilitet för
framtida förändringar. Träkonstruktioner ger kortare spännvidder och därmed
behov av fler bärande pelare/innerväggar. Trä som fasadmaterial fungerar bra för
vårdcentralsbyggnader som är lägre – däremot fungerar det ej inom
sjukhusområden. Det nya parkeringsdäcket på lasarettsområdet i Växjö har
prövats som träkonstruktion, i samband med upphandlingen framkom att
konstruktion helt i trä blev ca 10 % dyrare än kombinationen av betongbjälklag
och med träkonstruktion i övriga delar, vilket kommer att byggas 2017. Slutsatsen
är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga nybyggnader
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Svar på motion
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-05

inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan en
strategi som sätter en viss procentsats.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om trä skall användas där det ej är ekonomiskt fördelaktigt kommer det att
krävas en större investeringsbudget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Christel Gustafsson,
Datum: 2017-06-09

Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande angående motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande till regionstyrelsen inför beslut angående motion om att
införa en träbyggnadsstrategi i Regin Kronoberg.

Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna
Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet
att 50 % av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag
varför vi har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region
Kronobergs verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av
fastighetsförvaltningen. Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt
byggmaterial som prövas vid lämpliga nybyggnader inom Region Kronoberg,
såsom det har gjorts under de senaste åren utan en strategi som sätter en viss
procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån
sitt uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland.
Detta är ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS
har som yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande
med särskilt fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en
trästrategi som är antagen av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer.
Trästrategin löper till 2020. Just nu tas en skogsstrategi fram för samma geografi.
En gemensam handlingsplan för trä- och skogsstrategin ska tas fram för 20182020.
Vi delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg. Det är
också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa trovärdighet i det
regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan återspeglas i
den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Vår bedömning är att detta kan
och bör göras utan en särskild strategi.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Christel Gustafsson,
Datum: 2017-06-09

Olof Björkmarker
Ordförande Regionala
utvecklingsnämnden

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag
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Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
17RK666
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-22

§ 152. Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (C) och Elizabeth Peltola (C). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Yngve Filipsson (L) och
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till motionen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även ordförande Anna Fransson (S) och Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Sven Sunessons (C) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Sven Sunesson (C) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
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- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Sven Sunessons (C) med fleras bifallsyrkande till motionen
röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Joakim Pohlman (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Avstår

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (S)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Ja

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

9

6

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultatet 9
för, 6 mot och 0 som avstår.
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Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C) och Yngve Filipsson (L) reservar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017







Beslutsunderlag
§215 RSAU Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
Förslag till beslut- Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§66 RUN Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Förslag till beslut Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 215. Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (C) och Elizabeth Peltola (C). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§66 RUN Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-07

Regionstyrelsen

Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.

Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås
att regionfullmäktige beslutar:


Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
ett Europa Direktkontor i Region Kronoberg.



Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående
EU-ansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne
Nordost.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.
Svar på motion
Regionala utvecklingsnämnden beslöt § 70/17 att avge yttrande över motionen
”Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg”, innebärande att fullmäktige föreslås
bifalla motionens första att-sats: ”Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öppna ett Europa Direktkontor i Regin Kronoberg”, samt
att med detta yttrande besvara motionens andra att-sats: ” Att ge regionstyrelsen, i
samarbete med regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att komplettera
nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med konceptet
som används av EU-kontor Skåne Nordost”.
Regionstyrelsen gör utifrån regionala utvecklingsnämndens yttrande en annan
bedömning och föreslår regionfullmäktige att motionen avslås mot bakgrund av att
Region Kronoberg redan idag har ett väl utvecklat arbetssätt avseende
projektrådgivning inom EU-medel.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-07

Regionstyrelsens bedömning är att det är bättre att integrera uppdraget inom den
ordinarie verksamheten, såsom också är beskrivet i regionala utvecklingsnämndens
yttrande, istället för att ha projektrådgivning kopplat till EU-medel under ett eget
paraply. Region Kronoberg har redan gjort en förstärkning inom ramen för
motionens intention och därmed förstärkt projektrådgivning till kommunerna och
andra aktörer.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En eventuell ytterligare förstärkning av rådgivning till länets kommuner avseende
EU-ansökningar medför en utökad driftbudget för regionala utvecklingsnämnden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Svar på motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Regionala utvecklingsnämndens yttrande över motionen
§ 66/17 RUN
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-14

§ 66.

Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionens första att-sats bifalles.
att motionens andra att-sats därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har av regionstyrelsens arbetsutskott beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående motion.
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Ordförande Olof Björkmarker yrkar att regionala utvecklingsnämnden föreslår
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att motionens första att-sats bifalles och den
andra att-satsen därmed anses besvarad.
Carina Bengtsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Carina Bengtssons yrkande och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg och att yttrandet är
regionala utvecklingsnämndens svar till regionstyrelsen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
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Datum: 2017-06-14




§103 RSAU Tidssättning av motion - Stärk EU arbetet i Region Kronoberg!
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!

Paragrafen är justerad
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK1739
Handläggare: Karin Palmér, Regional utveckling/Hållbara tillväxt
Datum: 217-06-01

Regionala utvecklingsnämnden

Remissyttrande – Stärk EU-arbetet inom Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg och
att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens svar till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har av regionstyrelsens arbetsutskott beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående motion.
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås
att regionfullmäktige beslutar:
 Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
ett Europa Direktkontor i Region Kronoberg.
 Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående
EU-ansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne
Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.

Olof Björkmarker
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Sara Nilsson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-03-29

Regionala utvecklingsnämndens yttrande över motion
”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
Bakgrund

Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås
att regionfullmäktige beslutar:



Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
ett Europa Direktkontor i Region Kronoberg.
Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående
EU-ansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne
Nordost.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.
Region Kronobergs inriktning på EU-arbetet
Regionförbundet södra Småland bedrev tidigare verksamhet inom Europa Direktnätverket. En stor del av verksamheten fokuserade på rådgivning kring
projektfinansiering, men det fanns också en förväntan från EU-kommissionen om
en mer generell kunskapshöjning hos allmänheten kring EU:s verksamhet genom
events. Verksamheten bedrevs som ett projekt, vilket också innebar ett
administrativt åtagande gentemot EU-kommissionen. Verksamheten avslutades
2010 och därefter har Regionförbundet/Region Kronoberg fortsatt den del av
Europa Direkts tjänster som rörde projektrådgivning, inom ramen för den
ordinarie verksamheten.
EU-arbetet har också växlats upp genom Småland-Blekinges Europakontor i
Bryssel. Inom ramen för kontorets verksamhet sker omvärldsbevakning av för
regionen relevanta frågor, kontaktskapande och påverkansarbete.
Rådgivning kring EU-medel i Region Kronoberg
Kompetensen kring EU-medel och andra finansieringskällor samt
projektverksamhet finns idag inom Regionala utvecklingsavdelningen, enheten för
Verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd erbjuder finansierings- och projektrådgivning
både avseende regionala utvecklingsmedel samt EU:s fonder och program.
Erbjudandet gäller handledning också vid ansökan, men ansvar för ansökan ägs av
de som äger projektidén.
I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2017, finns en målsättning
om ökad projektfinansiering. Arbetet planeras efter två inriktningar: dels
mobilisering av projekt som ligger i linje med Gröna Kronoberg, dels ett allmänt
processtöd till aktörer i regionen. Mobiliseringen handlar om att analysera behov
av insatser utifrån målen i Gröna Kronoberg, och aktivt bedriva ett arbete med att
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få fram projekt som motsvarar behoven. Det allmänna processtödet är mer
generellt och utgår från aktörer i regionen och deras intresse av projekt, oavsett
om dessa bidrar till att genomföra Gröna Kronoberg. I samband med detta har
också resurserna fördubblats, och det finns två projektutvecklare anställda i
verksamheten.
Verksamhetsstöds tjänster är således fortsatt tillgängliga på efterfrågan från alla
aktörer i regionen, externa likväl som interna. I stort sett varje vecka kommer det
förfrågningar om olika finansieringsmöjligheter för idéer. Förfrågningarna
kommer från såväl ideella som offentliga aktörer i regionen. I kommunerna
kommer förfrågan vid flertalet tillfällen direkt från berörda förvaltningar, då de
flesta kommuner i länet saknar EU- eller projektsamordning. Ofta stannar det vid
en enkel förfrågan samt en insikt om att man inte har de resurser som krävs för att
gå vidare. Vid beslut att gå vidare tillhandahåller regionen stöd i
projektutvecklingen om önskemål finns. Det erbjuds också informationsmöten
kring aktuella finansieringskällor och planering pågår för skrivarstugor framåt som
ytterligare stöd.
Kopplat till strukturfonderna t.ex. Regional- och Socialfond samt South Baltic och
North Sea och Baltic Sea Programme finns specifika uppdrag för regionen att
arbeta med dessa på både tjänstemannanivå och politisk nivå. Regionen har varit
med och formulerat och godkänt innehållet i dessa program och har därmed
också ett intresse av att bra projekt kommer till stånd inom dessa fonder. Här har
projektutvecklarna särskild kompetens som kontaktpunkter. Som ett led i detta
stöttar verksamhetsstöd de aktörer i regionen som är intresserade genom
exempelvis information, projektrådgivning och partnersök.
Regionala utvecklingsnämndens bedömning
Regionala utveckingsnämnden föreslår att till regionstyrelsen lämna yttrandet över
motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg enligt följande:
Att bifalla motionens första att-sats: ”Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öppna ett Europa Direktkontor i Regin Kronoberg”.
Att med detta yttrande besvara motionens andra att-sats: ” Att ge regionstyrelsen,
i samarbete med regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att komplettera
nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med konceptet
som används av EU-kontor Skåne Nordost”.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
En eventuell ytterligare förstärkning av rådgivning till länets kommuner avseende
EU-ansökningar medför en utökad driftbudget för regionala utvecklingsnämnden.
Ekonomiska konsekvenser för införande av ett Europa Direkt-kontor kan
redovisas först efter en eventuell utredning av förutsättningar för upprättande av
ett sådant.
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Motion till Regionfullmäktige!

Stärk EU arbetet i Region Kronoberg!
Vi gör redan idag mycket arbete i Region Kronoberg när det gäller EU,
men det finns några områden som saknas. Vi bor i en allt mer global värld och är
medlemmar i EU sedan många år. Trots det har många bristande kunskaper om EU och hur
EU påverkar oss i vår vardag. Med ett Europa Direktkontor skulle vi få hjälp med att sprida
information på lokal och regional nivå om EU. Vi får t.ex. även tillgång till nätverk,
publikationer, nyhetsbrev och olika aktiviteter. Vi har tidigare haft ett kontor i länet men är i
dagsläget en vit fläck på kartan över kontor i Sverige.
Det finns ytterligare ett område som behöver utvecklas. Det handlar om att förbättra

användningen av EU-programmens möjligheter i kommunernas och regionens ordinarie
utvecklingsarbete, i syfte att stärka verksamhetsutveckling och finansiering. EU-kontor Skåne
Nordost har ett väl etablerat arbetssätt som kan fungera som ett bra exempel. Konceptet
som de använder tar fasta på kommunernas och regionens långsiktiga visioner och planer
som analyseras enligt metoden EPA - EU projektanalys och därefter matchas mot möjliga EUprogram och finansieringsmöjligheter.
Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar
Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Carina Bengtsson C
2:e vice ordförande
Regionala Utvecklingsnämnden
Elisabeth Peltola C
2:e vice ordförande
FoU-beredningen
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§ 186. Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
17RK668

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september 2016,
föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Expedieras till
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§253 RSAU Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
§42 RSPU Svar på motion: Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67

Paragrafen är justerad
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§ 253. Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
17RK668

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september 2016,
föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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§ 42.

Svar på motion: Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
17RK668

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (m) och Roland Gustbée (m) föreslår i en motion
att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns. I pensionsåldersutredningen som lämnades
till socialdepartementet i september 2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska
höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.




Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
§104 RSAU Tidssättning av motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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Regionstyrelsen

Svar på motion – Uppmuntra anställda att arbeta kvar
längre än 67

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med
olika insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.

Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
-

att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer
att fortsätta arbeta efter de har fyllt 67 år.

Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer
av anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september
2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs
idag samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har
på omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog
under september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet
är att få fler att börja arbeta som timanställda.
Svar på motion
Nuvarande regelverk för pensionsavgång och förslag till förändring
Allmän pension kan lyftas från 61 års ålder och uttag kan göras på 25, 50, 75 eller
100 %. Intjänad pensionsrätt får tas ut från 61 års ålder, men vid uttag före 65 år
livsvarigt eller temporärt kan man inte återgå i tjänst.
Enligt LAS § 32 a har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången
av den månad då han/hon fyller 67 år. Då upphör tillsvidareanställningen.
Sida 1 av 3
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Arbetsgivaren kan därefter fortsätta ha personen anställd på en visstidsanställning,
så länge båda parterna är överens om detta.
Pensionsåldersutredningens förslag som lämnades till socialdepartementet i
september 2016 innehåller en mängd förslag för att få anställda att arbeta längre.
Bland annat föreslår de att den så kallade LAS-åldern höjs från 67 till 69 år samt
att kravet på saklig grund för uppsägning upphör efter 69 år. Den tidigaste
uttagsåldern för den allmänna pensionen höjs från 61 till 62 år. Samtidigt höjs
åldern för uttag av tjänstepensionen från 55 till 62 år. I samband med detta
föreslås att anpassningar görs i social- och arbetslöshetsförsäkringar. Om
riksdagen fattar ett beslut under 2017 bedömer parterna på arbetsmarknaden att
ett genomförande är möjligt från år 2020.
Antalet äldre medarbetare
Vid en kartläggning av antalet medarbetare i Region Kronoberg som är 65 år och
äldre den sista mars 2017 konstateras följande. I Region Kronoberg finns 172
tillsvidareanställda medarbetare som är mellan 65-67 år. Av dessa är 5
distriktsläkare, 16 överläkare, 13 specialistsjuksköterskor och 18
allmänsjuksköterskor.
Det finns 27 medarbetare som är visstidsanställda som är 67 år eller äldre. Av
dessa är tre distriktsläkare, nio överläkare och fyra specialistsjuksköterskor.
Dessutom finns 225 personer, 67 år eller äldre, som är timavlönade. Bland dessa
timavlönade finns bland annat 10 distriktsläkare, 4 specialistläkare, 23 överläkare,
46 specialistsjuksköterskor och 38 allmänsjuksköterskor. Under januari till mars
2017 var följande kategorier i aktivt arbete en eller flera gånger, 9 distriktsläkare, 3
specialistläkare, 21 överläkare, 42 specialistsjuksköterskor och 34
allmänsjuksköterskor.
För samtliga som avgick med pension 2016 i Region Kronoberg var
pensionsmedelåldern 64,5 år.
Åtgärder som genomförs idag i Region Kronoberg för att få fler att arbeta
längre
Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Region Kronoberg. Regionen
arbetar med kompetensförsörjning utifrån modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera- Utveckla/behålla – Avsluta. Att behålla medarbetare med
efterfrågad kompetens och att tillvarata kompetens hos äldre medarbetare är
viktiga delar i detta arbete. Frågan om att arbeta kvar längre tas redan idag upp
med medarbetare i de yrkeskategorier som det råder brist på. Frågan diskuteras
dels vid de återkommande årliga medarbetarsamtalen samt inför pensionsavgång.
Diskussion förs om medarbetarens önskan på omfattning på arbetsinsatsen och
individanpassade schema som passar både medarbetare och verksamhet.
I Region Kronobergs ”Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan” visas
en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda, åldersstruktur, kommande
pensionsavgångar och personalomsättning, dels på totalnivå för Region
Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och yrkeskategori. I
Sida 2 av 3
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handlingsplanen redovisas övergripande åtgärder för samtliga personalgrupper,
där bland annat en åtgärd är insatser för att få medarbetare att stanna kvar efter
pensionsåldern. Dels redovisas insatser för prioriterade grupper som läkare och
sjuksköterskor. För läkare och sjuksköterskor är bland annat en insats att skapa
rutin för dialog i god tid innan en eventuell pensionering för att få medarbetare att
stanna kvar längre i yrket på deltid, timavlönad eller som mentorer eller
handledare. För sjuksköterskor redovisas som ytterligare en insats att undersöka
möjligheten att införa seniora mentorer åt nyutbildade sjuksköterskor genom att
tillvarata pensionerade medarbetare som går utöver ordinarie bemanning, som ett
komplement till det som redan finns i det kliniska utvecklingsprogrammet.
Rekryteringsprognosen och handlingsplanerna kommer att revideras årligen.
En inbjudan till information/dialogträff har gått ut till alla allmänsjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor som är timanställda via rekryterings- och
bemanningsenheten samt alla sjuksköterskor som slutat 2015 eller senare, totalt
150 personer. Syftet med träffen är att få fler sjuksköterskor att börja arbeta som
timanställda. Träffar kommer att ske både i Växjö och i Ljungby. Längre fram i
höst kommer träffar att anordnas för undersköterskor och skötare.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En mängd åtgärder görs idag för att få medarbetare i bristyrken att arbeta efter
pensionsavgång. Detta medför att kostnader för bland annat övertid och
hyrpersonal kan minska.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Bilaga:

Caroline Gabrielsson Palmqvist
HR-direktör

Motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67

Det finns ingen bestämd pensionsålder i Sverige. Alla arbetstagare har möjlighet att i samråd med sin
arbetsgivare gå i ålderspension från 61 års ålder och fram till dess de fyller 67. Den som själv vill, och
kommer överens med sin arbetsgivare om det, kan arbeta kvar längre.
Den rödgröna regeringen har meddelat att man vill höja åldern för tidigast möjliga tid att gå i pension
ett eller två år under innevarande mandatperiod. Rätten att ha kvar sin anställning är tänkt att höjas i
motsvarande mån. Därefter ska spannet för pensionsåldern höjas i takt med att medellivslängden
ökar.
I Danmark beslöt folketinget 2006 att pensionsåldern ska höjas till 67 år (från 2022) och att den ska
följa den förväntade genomsnittlivslängden (från 2030). Nu visar det sig att medellivslängden ökar
snabbare än vad man tidigare har trott och pensionsåldern hänger inte med. Det kan komma att
kosta samhället miljarder, enligt en analys som den danska arbetsgivarorganisationen, DA, nyligen
publicerade. DA menar att pensionsåldern bör höjas till 72 år från 2040.
I Finland och Norge är pensionsåldern flexibel mellan 63 och 68, respektive mellan 62 och 75 år.
En av Region Kronobergs större framtidsutmaningar är att säkra kompetensförsörjningen. Det finns
därför goda skäl att uppmuntra anställda att jobba kvar längre.
Vi föreslår därför

- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta arbeta efter
de har fyllt 67 år.

Suzanne Frank (m)

Roland Gustbée (m)
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§ 185. Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård 17RK865

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




Beslutsunderlag
§252 RSAU Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård.

Paragrafen är justerad
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§ 252. Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård 17RK865

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid elavbrott.
Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat sex
avvikelser orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande till den
kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården och tandvården,
att motionen avslås främst mot bakgrund av de investeringskostnader som uppstår för
Region Kronoberg.
För att besluta om och i vilken omfattning reservel ska finnas inom primärvård och
tandvård föreslås att regionstyrelsen utreder frågan vidare inför senare beslut i ärendet.
Yrkande
Sven Sunesson (C) lämnar följande ändringsyrkande till ordförandeberedningens andra
beslutsats:
att motionen ska anses besvarad.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Sven Sunessons (C).
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed avslå motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård.

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

Regionfullmäktige

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

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

Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid
elavbrott. Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat
sex avvikelser som är orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande
till den kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården
och tandvården, att motionen avslås, samt att uppdra åt regionstyrelsen att utreda
behovet av reserv-el inom primärvård och tandvård utifrån dagens behov.
Svar på motion
I Sverige finns inga lagar, förordningar eller riktlinjer som ställer krav på att det ska
finnas reservel inom primärvård och tandvård. Inom Region Kronoberg är det
idag fem vårdcentraler som har reservel, ingen reservel finns inom tandvården.
Enligt regionens avvikelsesystem har det from 2008 t o m 2017-06-26 registrerats
totalt sex elavbrott.
Efter stormen Gudrun 2005 beslöt dåvarande landstingsstyrelsen att det skulle
finnas en vårdcentral i varje kommun med reserv-el. Landstingsstyrelsens beslut
har inte verkställts i den utsträckning som avsågs varför regionfullmäktige föreslås
besluta uppdra åt styrelsen att följa upp det tidigare beslutet och bereda underlag
för slutgiltigt beslut i frågan avseende omfattning av reserv-el inom primärvård och
tandvård utifrån dagens behov.
Utbyggnad av full reserv-el innebär mycket stora investeringskostnader och det
finns sannolikt ett flertal av både anläggningar för Folktandvård som för
Sida 1 av 2
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Svar på motion
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2017-08-02

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

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård
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Informationsärende - Regionstyrelsens beslut om
verksamhet som bedrivits i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag 2016 17RK933
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 168. Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i
de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
17RK933

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje
sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande
och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
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Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till
AB Destination Småland
Ryssbygymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB
Regiondirektör
Redovisningschef, ekonomiavdelningen


Beslutsunderlag
§233 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016

Page
Page406
2 ofof3528

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12




















Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen under 2016
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2016,
tjänsteskrivelse.
Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Destination Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit under
föregående år 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Kulturparken Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen , som bolag bedrivit under
föregående år (2016)
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Växjö Småland Airport AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Almi Företagspartner Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolaget
bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Företagsfabriken i Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
IT-plattform Småland & Öland AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
RyssbyGymnasiet: Uppföljning av verksamhet enligt verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under 2016.

Paragrafen är justerad
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§ 233. Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i
de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
17RK933

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje
sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande
och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017















Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen under 2016
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2016,
tjänsteskrivelse.
Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Destination Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit under
föregående år 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Kulturparken Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen , som bolag bedrivit under
föregående år (2016)
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Företagsfabriken i Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
IT-plattform Småland & Öland AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Växjö Småland Airport AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
RyssbyGymnasiet: Uppföljning av verksamhet enligt verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under 2016.
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Almi Företagspartner Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolaget
bedrivit under föregående år(2016)

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK933
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-27

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som
har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen under 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland
AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt ITplattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
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minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016 med tillhörande bilagor
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Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2016
Ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b§§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.

AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2016 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avser förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2016. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
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med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet ska återbetalas senast den 30 september 2017.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
bolagsordning.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
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Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2016
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2016
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under 2016
Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet
under 2016
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2016
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
2016
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2016
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Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet
under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
AB Destination Småland har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under
år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Ryssbygymnasiet AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2016 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avser förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2016. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet ska återbetalas senast den 30 september 2017.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet
under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Kulturparken Småland AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet
under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Växjö Småland Airport AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med redovisning (se bilaga)
om hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och
det fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Almi Företagspartner Kronoberg AB har inkommit med redovisning (se bilaga)
om hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och
det fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om
hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om
hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
17RK932
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§ 169. Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 17RK932

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2016.
Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Expedieras till
AB Destination Småland
Ryssbygymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
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Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB
Redovisningschef, ekonomiavdelningen














Beslutsunderlag
§234 RSAU Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016, tjänsteskrivelse
Destination Småland: Rapportering av internkontrollens utförande 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för RyssbyGymnasiet
Uppföljning av intern kontrollplan 2016- innehåll för RyssbyGymnasiet
Redogörelse för den interna kontrollen 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för Intern kontrollplan 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Växjö Småland Airport AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Almi Företagspartner Kronoberg AB
Redogörelseav internkontrollens utförande år 2016 i Företagsfabriken i Kronoberg AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i IT-plattform Småland & Öland AB

Paragrafen är justerad
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§ 234. Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 17RK932

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procentenheter.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2016.
Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017












Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016, tjänsteskrivelse
Destination Småland: Rapportering av internkontrollens utförande 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för RyssbyGymnasiet
Uppföljning av intern kontrollplan 2016- innehåll för RyssbyGymnasiet
Redogörelse för den interna kontrollen 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för Intern kontrollplan 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Växjö Småland Airport AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Almi Företagspartner Kronoberg AB
Redogörelseav internkontrollens utförande år 2016 i Företagsfabriken i Kronoberg AB
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Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i IT-plattform Småland & Öland AB
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK932
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-27

Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016.

Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag
är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år
2016. Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016

Sida 1 av 1
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK932
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-26

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016
Ärende
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
I enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag,
stiftelser och föreningar” ska bolagen för att uppfylla informationskravet avge en
årlig redovisning där bolagets ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör beskriver:




Bolagets interna kontroll och organisering
Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar

I enlighet med riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska det ske i den
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Uppföljning av den interna kontrollen i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.
Sideum Innovation AB
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK932
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-26

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat
brister i den interna kontrollen.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.

Bilagor: Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - AB Destination
Småland
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - RyssbyGymnasiet
AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - Kulturparken
Småland AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 – Växjö Småland
Airport AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - AB Regionteatern
Blekinge- Kronoberg
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - IT-plattform
Småland & Öland AB
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Internkontroll för 2016
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

ÖVERGRIPANDE
Aktieägaravtal
Kontrollera att aktuellt aktieägaravtal
finns och att den är antagen.

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Bolagsordning
Kontrollera att aktuell bolagsordning
finns och att den är antagen.

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Styrelsens arbetsordning
Att arbetordningen för styrelsen
är tagen enligt ABL 8 kap
5 §, årsvis.

VD instruktion
Kontrollera att aktuell VD instruktion
finns och att den är antagen av
styrelsen.

Delegationsordning
Kontrollera att aktuell delegationsordning
finns och att den är antagen av
styrelsen.

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Delegationsordning finns och är antagen av styrelsen.

Bör revideras i HR funktionen. Ordet

Ja

HR funktionen bör ses över och förtydligas.

"beslut" i ordningen bör kanske ändras till
"leda".

Nej

170319/MN

Avviker från planen enl följande:
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Organisationsschema
Kontrollera att aktuellt organisationsschema för bolaget och
organisationen finns.

Styrelsebeslut
Kontrollera att beslut som fattats
samt fastställts av styrelsen
verkställs.

Aktiebok
Kontrollera att atieboken finns
och att den är aktuell.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170319/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Uppföljning av intern
kontrollplan
Kontrollera att alla moment
i den interna kontrollplanen genomförts.

X

Ja

170512/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Inköp
Kontroll inköp enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Vi följer rutinen. Arbetar kontinerligt med att

Ja

se över samtliga avtal.
170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Diarieföring av
handlingar
Kontroll av att diarieföringen
görs på ett korrekt sätt.

Kommunallagen
Kontrollera att bolaget bedriver
sin verksamhet inom de ramar
som gäller för den kommunala
kompetensen, prinicperna och att
viktiga beslut ges möjlighet att tas av
fullmäktige.

Samverkansavtal St. Smålands
museum och Kronobergsarkivet
Kontrollera att samverkansavtal mellan
Kulturparken Småland, St. Smålands
museum samt Kronobergsarkivet
finns och att de är aktuella.

X
170319/MN

I aktieägaravtalet finns ett direktiv om att KP skall följa

Dokumenthanteringsplan skall utarbetas

Region Kronobergs dokumenthanteringsplan men

snarast så att handlingarna med säkerhet

KP har inte kunnat ta del av en sådan eftersom

hanteras enligt arkivlagen.

de inte har kunnat presentera planen.
Rutin saknas. Handlingar diarieförs enligt diarieplan
eller stämplas med inkommande datum. Handlingarna
som diarieförts förvaras i hängmappsystem och de
som stämplats i pärmar.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170319/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Samarbetsavtal med
Hembygdsföreningen
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Hembygdsförbundet och
att det är aktuellt.

X
170323/TS

Samarbetsavtal med
Emigrantinstititets vänner
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Emigrantinstitutets vänner och
att det är aktuellt.

Förslag till åtgärder

Det finns en gammal samarbetsöverenkommelse

Ett nytt avtal behöver skrivas mellan parterna

mellan Kronobergs läns hembygsförbund och

HBF och Kulturparken Småland samt en

Smålands museum.

översyn behöver göras över innehållet.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Samverkansavtal med de
fackliga organisationerna
Kontrollera att samverkansavtal finns
med de fackliga organisationerna
och att de är aktuella.

Samarbetsavtal med
St Svenska Emigrantinstitutet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med St. Sv Emigrantinstitutet och
att det är aktuellt.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

X

Det samverkansavtal som finns påskrivet är mellan

Det finns ett nytt utarbetat avtal som skall

stiftelsen och facken.

skrivas på.

Ja

170324/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170420/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Det saknas ett samarbetsavtal mellan parterna

Ett samarbetsavtal behöver skrivas. Idag finns

och överenskommelse gjordes 2017

ett avtal om en anställd inhyres.

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Samarbetsavtal med
Vilhelm Moberg sällskapet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Vilhelm Moberg sällskapet
och att det är aktuellt.

X

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Det saknas ett samarbetsavtal mellan parterna

Ett samarbetsavtal behöver skrivas. Idag finns

och överenskommelse gjordes 2017

ett avtal om en anställd inhyres.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

EKONOMI
Attestrutiner
Kontroll av att attestantförteckning och instruktion
är aktuell.

Attestrutiner
Kontrollera att attest är utfört
av behörig personal.

X
170314/TS

Det finns en ny attestinstruktion. Den behöver

Ja

kompletteras med underskrifter från
samtliga berörda som får attestera.

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fullmakter
Kontrollera att aktuella fullmakter
finns hos bank- och post.

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Firmatecknare
Kontrollera att aktuell
firmateckning finns och att
den överensstämmer
med Bolagsverket.

Leverantörsfakturor
Kontroll av kontering
av fakturor, att inga fakturor
flyttas mellan bolaget/stiftelser
utan rätt juridisk person står
på fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av att orsak till
omföring anges på
bokföringsordern samt
att den nya kodsträngen
skrivs på den ursprungliga fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av innehåll och kontering
på bokföringsordern.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170330/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
170418/TS

X

Under perioden 160101-170418 har det upptäckts 21

Vi tar fram en färdigt brevmall som vi kan

leverantörsfakturor som har fakturerats på felaktig
leverantör såsom St.Smålands museum, St Svenska
Emigrantinstitutet, Kulturarvcentrum (ingen juridisk pers)
En del fakturor saknade helt leverantörsmottagare.

bifoga med fakturan och skicka tillbaka till
leverantören ifall det är felaktig mottagare
samt ta kontakt med de leverantörer
det finns avtal för att se om det går att
överlåtas till Kulturparken Småland.

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

170418/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja

170418/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Page 467 of 528

7(20)

Internkontroll för 2016

Kundfakturor
Kontroll att kundfakturorna
stämmer överens med
bekräftelse och faktureringsunderlag.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Kundfakturor
Kontroll av att bolagets
kravrutiner följs.

X
170413/TS

Intern- resp extern representation
Kontrollera att regler för
representation följs och att det
konteras enligt gällande rutin.

Avstämningsrutiner
redovisning
Kontroll av att balanskonton löpande
stäms av, dvs kassa, bank,
leverantörsskuld, periodisering,
kundfordringar, förskott osv.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X
170413/TS

Obetalda fakturor följs upp kontinuerligt. Dock finner

Kan känna att det finns en god uppföljning

jag ingen skriven kravrutin. Vid kontroll av genomsnittlig kredittid på fakturor mellan 160101-170413 är
antalet 28 dagar på 537 st fakturor. Spannet
ligger på mellan 0-89 dagar.

på kraven, men den bör skrivas ner.

Har hittat ett antal verifikat som inte dokumenterats

Mail och information skickas till samtliga

Ja

med anledning till representation och vilka som
bjudits.

som har möjlighet att attestera.
Har bett UB blir hårdare med att ta in
gäster ifall konto med representation använts.

Nej

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Moms
Kontroll av att momsdeklarationen
upprättas och skickas i rätt tid samt
betalas med rätt belopp.

EU-, 3:e land, momssatser
Kontrollera att kontering samt
uträkning av EU-, 3:e landets
olika momssatser samt icke momspliktigt sker enligt rutin
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Årlig momssammanställning
Kontrollera att den årliga momsen
är sammanställd.
(Begär tillbaka moms enligt
procentuell fördelning).

F-skatt
Kontrollera att f-skattsedel finns
samt att skatten betalas i tid.

en
lr

Ru
tin

Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X
170413/TS

Den årliga momssammanställningen är gjord. Dock

Har varit i kontakt med Skatteverket och

Ja

har inga beslut kommit från Skatteverket beträffande
omprövning och hur fördelningen ska göras.

tryckt på svar beträffande beslut om hur
momsen skall fördelas till momspliktig och
momsfri omsättning.

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Utbetalning över 50.000 kr
Kontrollera att alla utbetalningar
som är över 50.000 kronor
har attesterats av VD.

Bidrag från ägare & staten
Kontrollera att samtliga årliga bidrag
har erhållits från ägare, övriga
bidragsgivare och staten.

Lämna offert
Kontroll av att rutin
följs och lönsamhetskraven uppfylls.

Fakturering av utförda arbeten
Gör avstämning av pågående arbeten
samt kontrollera att projekten
slutförs och slutfaktureras.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
170512/TS

X

Rutin för hur offerter görs finns ej dokumenterat.

Det bör tas fram rutinbeskrivningar för de som

Avdelningar/enheter gör olika.
När det gäller lönsamheten för respektive produkt
kan behöva ses över och det skulle behövas
hjälp och tid för det.

gör offerter samt en översyn på prissättningen.

Rutin för att avstämning för pågående och slutförda

Ekonomi försöker att göra ett förslag på ett

Ja

projekt saknas. Avdelningar/enheter gör olika.

dokument där man snabbt kan få en snabb
översyn på vilka offerter som är gjorda samt
vad som är fakturerat.

Nej

170512/TS
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Lager
Kontrollera att inventeringsinstruktion
följs och att inventering utföres
på ett godtagbart sätt samt att
lagervärdet är rimligt.
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X
170413/TS

Kassa/reception
Kontrollera att samtliga utbetalningar
har attesterats enligt attestrutinen
före utbetalning.

Löner
Kontrollera att personalfodringar
och löneutbetalningar stäms
av löpande mot huvudboken.

ut
in

en

Kassahantering
Kontrollera att rutinen för kassahantering följs och att kassorna
stämmer enligt bokföringen.

en
lr

Ru
tin

Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X
170413/TS

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Efter att vi har gått igenom samtliga kassarapporter

Vi kommer byta kassaapparat från den 1 april

har vi upptäckt att rutinen för korrigeringar inte följer
kassahanteringsrutinen. Vi har konstaterat att det
saknas kvitto till korrigeringarna, otydliga underskrifter
eller inga underskrifter. Väldigt sällan finns det noterat
anledning till varför korrigeringen har gjorts.

vilket vi hoppas ska göra det mer tydligt på
kvittorna vem som har slagit in i kassan samt
vem som gjort korrigeringen. Vi har mailat
till samtlig personal och ek.chef har även
informerat hur viktigt det är att denna rutin
följs, då all hantering av kontanter är en
risk.

Hittat flera kvitton som inte är underskrivna av verksam-

Information måste gå ut till samtliga chefer och

hetscheferna. Saknar även namn/samband på representation. Egna underskrifter på egna utlägg. Utbetalning har skett av friskvård, ska dock ske via personal.

personal om utlägg gjorts måste chef godkänna. De som betalar ut ska omgående
informeras.En ny rutin skrivs!
Fungera ej detta får kassan tas bort.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kundförluster
Kontrollera att avskrivning av
kundförluster sker utifrån en genomförd åldersanalys samt att förlusterna
är säkerställda.

Garantiförpliktelse
Kontrollera att inga tvister
om garantiförpliktelser finns och
att de medtagits som avsättning
i föreliggande fall.

Mellanhavanden bolag/stiftelse/HBF
Kontrollera att mellanhavanden mellan
bolag, stiftelserna och HBF stäms av
löpande samt att betalningsöverföring
görs .

Bidrag/testamenten
Kontrollera att mottagna/lämnade
bidrag stämmer enligt redovisning
samt mot tagna styrelsebeslut.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170508/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Eget kapital
Kontrollera att aktieboken stämmer
mot bolagsstämmoprotokoll
samt antalet aktier.

Försäkringsbrev
Kontrollera att aktuella
försäkringsbevis finns och
att premien är inbetald i tid.

Pensionsåtagande
Kontrollera om några pensionsåtagande föreligger i bolaget..
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170323/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Leverantörsavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga leverantörer samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

X

Det finns en avtalsliggare som håller på att uppdateras

Skriva ett mail till samtliga medarbetare för

Ja

med samtliga avtal efterhand som de hittas.

att få kännedom om det finns några fler avtal
ute i organisationen, som inte finns i avtalsliggaren.

Nej

170323/TS
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Kundavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga kunder samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

fu
ng
er
ar
be
sk
riv
Ru
ni
tin
ng
en
fu
är
ng
ib
er
ar
eh
ov
m
en
av
Do
ut
ve
ku
ck
m
lin
en
g
te
be
r
ad
sk
riv
r
ut
ni
in
ng
sa
kn
as
ut
in

en

en
lr

Ru
tin

Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170323/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

PERSONAL
Övertidsskuld
Kontrollera att övertidsskulden
är rimlig mot respektive verksamhet.

Arbetstidsförkortning, ATF, Flex
och Semesterlöneskuld
Kontrollera att analys av semesterlöneskuld görs i form av antal sparade
semesterdagar och arbetstidsförkortningstimmar samt flextimmar är rimliga.

Personalrapportering
Kontrollera att rutin för att informera
om händelse följs i form av
rapportering av månadsrapporter,
semester, ATF, bisysslor, uppsägning
av tjänst, lönejusteringar.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Personal - nyanställning
Kontrollera att rutin för nyanställning
följs och att den nya personalen har
informerats om rutiner och riktlinjer
som finns i bolaget.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Anmälan av incidenter
Kontrollera att handläggning av tillbud
sköts enligt Arbetsmiljölagen 3 kap
2 a § och 2 b § inom respektive
ansvarsområde inom bolaget.

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Medarbetarsamtal
Kontrollera att samtliga medarbetare
har haft medarbetarsamtal som
skall hållas enligt rutin en gång per
år.

LAS, Lagen om anställningsskydd
Kontrollera att berörda personer
varslas inom föreskriven tid om
det skulle föreligga.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

Svårt att följa upp då återrapportering inte sker

Införa en rutin på att medarbetarsamtal ska

till personal och dokumenteras i Flex.

återrapporteras till Personal när det gjorts.

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
170413/TS & MN

Till viss del fungera anmälan om tillbud och olycksfall.

Information har lämnats till samtliga chefer

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion
den 6 april 2017

och det har informerats till personlen.
Klargörande över vad som är tillbud har gjorts
och behöver spridas i organisationen.

Page 475 of 528

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

15(20)

Internkontroll för 2016

fu
ng
er
ar
be
sk
riv
Ru
ni
tin
ng
en
fu
är
ng
ib
er
ar
eh
ov
m
en
av
Do
ut
ve
ku
ck
m
lin
en
g
te
be
r
ad
sk
riv
r
ut
ni
in
ng
sa
kn
as
ut
in

en

en
lr

Ru
tin

Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Personuppgiftslagen, PUL
Kontrollera att PUL följs enligt
lag och föreskrifter.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Löneutbetalning
Kontrollera att löneutbetalningen
är gjord av två personer samt att
bokföringsunderlaget är underskrivet
av VD.

Årlig lönejustering
Kontrollera att lönejusteringarna är
gjorda i systemet utifrån förhandlingarna
samt att de stämmer överens med
underskriven lista från chef.

Ja

170419/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Personalhandbok samt policydokument
Kontrollera att personalhandboken
samt policydokumenten är uppdaterad
och tillgänglig för personalen.

Samverkansprotokoll
Kontrollera att samverkansmöten
hålls samt att det skrivs protokoll som
finns tillgängliga för pesonalen.

X

X

Personalhandboken är under bearbetning och har

Ytterligare policies behöver skrivas bl.a.

ej godkänts samt publicerats.

IT och telefoni.

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Utbildning i brandskydd
Kontrollera att all personal har
aktuell brandskyddsutbildning.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Skyddsrond
Kontrollera att skyddsrond görs
enligt arbetsmiljölagen.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

ÖVRIGT
Dokumentation brandskyddpolicy
Översyn av rutinen och aktuell
policy är kommunicerad och
finns tillgänliga för personalen.

Underhåll av brandutrustning
Kontrollera att kontroll av brandutrustning, släkutrustning,
elförsörjning, larmutrustning
och reservkraft är gjord.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Brandrond
Kontrollera att brandronder är gjorda
enligt brandskyddspolicyn.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fordon
Kontrollera att körjournal upprättas
till samtliga fordon när de används.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Statistik
Kontrollera att statistik förs på
samtliga arenor och att det följs upp
samt lämnas in till myndigheten för
Kulturanalys och Region Kronoberg.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

IT- och säkerhetskopiering
Kontrollera att säkerhetskopiering görs
av samtliga servrar och att kontroll
görs så att det går att återstarta dem.

Kulturarvs-IT
Kontrollera att ansökan samt
rapporten görs och skickas in
i rätt tid till Kulturarvs-IT.

Utlånade föremål
Kontrollera att utlåningsavtal är
skrivna och är akutella samt att
föremålen är registrerade och att
besiktningsprokoll är utförda före
utlåning.

Depositionsavtal
Kontrollera att depositionsavtalen är
aktuella och att inlånade och utlånade
föremål återlämnas i tid.

X
170508/TS

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Dokumentation till backup och säkerhetskopiering av

Rutinen fungerar och den behöver doku-

servrarna saknas. Backup av all data på servrarna
körs varje natt och återläsning av slumpmässig
fil körs en gång i veckan.

menteras ner.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Rutinen fungerar inte tillfredställande.

Är på gång att ersätta depositioner med utlån.

Ja

Depositioner skall inte finnas mer.
170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Skadedjursavtal
Kontrollera att skadedjursavtal finns
och att de är aktuella samt att de
används enligt avtalskriterierna.

Nya föremål
Kontrollera att rutinen för nyförvärv
av föremål följs.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Rutinen fungerar, dokumentationen behöver

Arbeta fram en tydligare insamlings-

revideras.

och gallringsrutin.

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Magasinkontroll
Kontrollera att städning och skadedjurskontrollerna är gjorda en gång
per månad enligt rutin

X

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Page 480 of 528

20(20)

Internkontroll för 2016

Samlingar
Kontrollera miljöerna där samlingarna
befinner och se till att avtalet för
skadedjurskontroll är bokat

Tillgänglighet
Kontrollera att det finns en uppdaterad
handlingsplan för tillgänglighet samt
i samråd med fastighetsägaren
åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Bristande information till externa hantverkare kan vara

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutin för information

Ja

en risk för samlingarna. Ex. öppna dörrar vid målning.
Nej
170425/BA & MN

Avviker från planen enl följande:

X
170516//MN & TS

Handlingsplan för tillgänlighet finns länkad till

Tillgänglighetsansvarig på Vöfab har kontaktats

Vöfab:s hemsida när det gäller Smålands museum och
tillgänlighetsdatabasen för Utvandrarnas hus. Tillgänghetsplan för Kulturarvcentrum saknas. Kronoberg
slottsruin har bytt fastighetsägare och det saknas
ett uppdaterat dokument för fastigheten.
Kronobergs lantbruksmuseum och Ryttmästargården behöver revideras.

på gällande Kulturarvcentrum.
En ansvarig har utsätts till att samla in
samtlig dokumentation rörande tillgänglighet
som finns i organisationen.
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Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Interpellation till regionstyrelsens 2:e vice ordförande Budgetfrågor 17RK1726
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32
Interpellation till personalutskottets ordförande - Miljöbilar
17RK1652
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Interpellation till Personalutskottets ordförande
Robert Olesen S
Centerpartiet har tidigare skrivet en motion om miljöbilar och fick
den beviljad. I april på Regionfullmäktige ställde Sven Sunesson C
frågan till Robert Olesen varför inte beslutet om miljöbilar till vår
personal var genomfört. Du svarade att det kommer upp på
Personalutskottet i maj. Det kom inte upp då. Det fanns inte heller
med på Personalutskottet i augusti.
Nu ställer jag frågan. Vad händer? Vad är problemet?
Tacksam för svar.
Carina Bengtsson C
2:e vice ordförande
Regionala Utvecklingsnämnden
Region Kronoberg
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Interpellation till personalutskottets ordförande - Bisysslor
17RK1686
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Till Regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen
Interpellation rörande bisysslor
Alla landsting/regioner, inklusive Region Kronoberg, har idag brist på framförallt läkare och
sjuksköterskor till sin verksamhet. För att rekrytera personal och därmed minska behovet av
hyrpersonal krävs det därför inom alla områden ett nytänkande och ett mycket aktivt arbete i
syfte att anställa personal i stället för att hyra in personal.
Region Kronoberg har, som alla offentliga arbetsgivare, en skyldighet att se till att det inte
förekommer bisysslor som kan skada Kronobergarnas förtroende för verksamheten.
En bisyssla är en anställning eller ett uppdrag som den anställde har vid sidan av sin
huvudanställning, tillfälligt eller permanent. Bisysslor kan då vara tillåtna eller otillåtna.
Otillåtna bisysslor är antingen förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerade.
Samtliga chefer inom Region Kronoberg ska vid introduktion av nyanställda, och vid de
årliga medarbetarsamtalen, kartlägga omfattningen av bisysslor. Därefter ska eventuella
bisysslor bedömas huruvida de är förenliga med antagna riktlinjer.
I Region Kronobergs riktlinjer för bisysslor kan man bland annat läsa:
- Bisyssla i bemanningsföretag – man kan inte samtidigt vara anställd hos, och inneha
bisyssla hos sin huvudarbetsgivare
- Bisyssla ska bedömas som arbetshindrande om den innebär att arbetsgivaren inte kan
planera sin verksamhet utan att ta hänsyn till medarbetarens bisyssla
- Medarbetare får inte ha bisyssla som menligt konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet
Till exempel att det inte är tillåtet att arbeta i egen regi eller hos annan
arbetsgivare i en verksamhet med samma utbud eller kundkrets som Regionens.
Jag vill med anledning av detta ställa några frågor till ordföranden i personalutskottet Robert
Olesen:
1. Är Region Kronobergs riktlinjer för bisysslor överensstämmande med andra
regioners/landstings?
2. Följs riktlinjerna inom hela organisationen?
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3. Hur stor andel av regionens anställda har en godkänd bisyssla?
4. Finns det/har det funnits risk att arbetsgivaren inte kunnat planera sin verksamhet på
grund av arbetstagares bisyssla?
5. Jag tycker att det finns anledning att se över riktlinjerna i syfte att underlätta för
exempelvis sjukhusspecialister att under jourkomp/motsvarande även kunna tjänstgöra på
Vårdcentraler. Detta för att underlätta minskningen av antalet externt anställda hyrläkare.
Hur ser personalutskottets ordförande och den politiska ledningen i region Kronoberg på
detta?

Ove Löfqvist (M)
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34
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Väntetider till mammografiscreening 17RK1689
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35
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Utvecklingen av Äldrehälsa Kronoberg
17RK1690
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36
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Psykologer
inom primärvården. 17RK1691
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37
Interpellation till folkhälsoberedningens ordförande Motion om ersättningsmodell för vårdval primärvård
17RK1695
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38
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Köerna till hörselvård i Region Kronoberg
17RK1696
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39
Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens
tillgänglighet i hela länet 17RK1697
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40
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande - Hur är effektiviteten på BUP? 17RK1707
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Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande
- Samlat Barnens hus på CLV 17RK1731

Page 520 of 528

Interpellation till Ordförande i hälso/sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg (S)
Under lång tid har det funnits tankar på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe
på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen enigt att samla all
barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och ungdomshabiliteringen), vilket är det senaste
definitiva beslutet i frågan.
I slutet av 2016 presenterades ett alternativ på utbyggnad som innebar att tanken med ett
samlat barnens hus skrotades. Detta förslag fick massiv kritik och blev som tur är inget med.
Nu är alla tillbaka med att arbeta för ett samlat Barnens hus på Centrallasarettet i Växjö, men
jag anser att diskussionerna om ett alternativ har skapat både oro och gjort att arbetet har
tappat fart, vilket är olyckligt. Nu måste all energi fokuseras för att så snart som möjligt samla
all specialiserad barn-/ och ungdomsverksamhet. Ansvaret för att hela Barnenshusarbetet
stannade upp i höstas vilar ett stort ansvar för på den Socialdemokratiskt ledda politiska
ledningen i Region Kronoberg. Den styrande minoriteten måste ta sitt ansvar och leda Region
Kronoberg efter de politiskt fattade besluten.
Kronobergs läns barn och unga behöver ett Barnens hus för att kontakten med vården ska bli
så samordnad och tillgänglig som möjligt med fokus på barnet och familjens behov. Om/när
ett barn blir sjukt eller föds med ett funktionshinder påverkas hela familjen och då måste vi
göra vad vi kan från samhällets sida för att underlätta, skapa trygghet och tydlighet. Visionen
är att patienten och familjen ska uppleva vården som förebyggande, ”sömfri”, köfri,
samarbetsinriktad med en helhetssyn där patienten har makt och inflytande och den upplevda
hälsan är starkt styrande. Det mest ideala är att om patienten behöver träffa flera olika
specialister ska sjukvårdspersonalen komma dit patienten är istället för att patienten ska
behöva flytta runt på olika ställen.
Detta är en angelägen fråga för länets barn och ungdomar och dess familjer.
Mina Frågor till Charlotta Svanberg:
1. Står den politiska ledningen fortfarande bakom ett samlat Barnens hus på CLV
2. Hur ser det fortsatta arbetet ut för att genomföra ett samlat Barnens hus på
CLV?
3. När bedömer du att Barnens hus på CLV kan stå klart?
4. Är det möjligt att skapa Barnens Hus och ha en organisationsform där BUP
verksamhetsmässigt tillhör en annan verksamhet?
5. På vilket sätt stämmer omorganiseringen av BUP till
Vuxenpsykiatrin, med målsättningen att skapa en sömfri, smidig och
tydlig vård med barnen i centrum?
Vislanda 2017-09-11
Thomas Haraldsson, Centerpartiet
Regionfullmäktigeledamot
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42
Interpellation till trafiknämndens ordförande - Bättre
information vid trafikstörningar 17RK1736
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43
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Kostnader
för tomma lagerlokaler i Blekinge 17RK1747
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INTERPELLATION
till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S)

Hur mycket betalar vi för tomma lagerlokaler i Blekinge?
Sedan många år tillbaka har Kronoberg gemensamma lagerlokaler, för medicinskteknisk
utrustning, tillsammans med Blekinge. Lokalerna är förlagda till Blekinge. 2015 gjordes en
bedömning av ansvarig logistiker för Materialdepån som konstaterade att det fanns ett behov av
nya och bättre lokaler. En lämplig lokal hittades och kontakt togs med det aktuella företaget som
ägde lokalerna. Efter lokalinventering av ansvariga tjäntemän bekräftades att lokalerna uppfyllde
större delen av de krav som man efterfrågade. En överenskommelse gjordes emellertid om att
ytterligare ett par anpassningar skulle göras av lokalerna. Ett avtal formulerades och den 16
november 2015 bekräftades, via mail, att LS i Blekinge hade beslutat att flytta in i de avtalade
lokalerna och man hade fastställt inflyttningen till den 1 april 2016.
Det aktuella företaget gjorde omgående de avtalade anpassningarna av de aktuella lokalerna
eftersom inflyttning var fastställd inom kort. I maj 2016 framkom emellertid att ett kontrakt hade
tecknats med ett helt annat företag- utan officiell politisk förankring. Vid en jämförelse av de
båda kontrakten uppstår många frågor. Förutom att dialogen och besluten inom politiken verkar
helt frånvarande så innebär det ”nya” kontraktet bland annat en betydande ökning av
hyresnivåerna, sämre tillgänglighet och högre uppvärmningskostnader. Sammanfattningsvis en
kraftig fördyrning gentemot det första kontraktet.
Ärendet är nu prövat i förvaltningsdomstolen där landstinget i Blekinge förlorade vilket innebär
att det andra avtalet inte är giltigt. Kammarrätten valde att inte ta upp fallet vilket innebär att
Förvaltningsdomstolens dom kvarstår. Ärendet har därefter överklagats till Högsta
förvaltningsdomstolen där dom väntas inom kort.
Trots att avtalet blivit ogiltigförklarat i två instanser har det framkommit att landstinget i Blekinge
betalar en löpande hyra på 2 040 000/år för dessa lokaler som saknar avtal. Eftersom Kronoberg
och Blekinge har en samlokalisering av lagerlokalerna så är detta anmärkningsvärda slöseri med
skattebetalarnas pengar av intresse för kronobergarna också.
Enligt mediarapportering från lokal media så har inflyttning påbörjats i lagerlokalerna den 13
september, trots att det inte finns något giltigt avtal.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
1

På vilket sätt har Region Kronoberg varit involverade i diskussionerna och informerade
om den pågående rättsprocessen kring våra gemensamma lagerutrymmen i Blekinge?
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2

Anser du att det är rimligt att vi flyttar in i lagerlokaler som två rättsinstanser har
ogiltigförklarat avtalet och en rättslig process är pågående.

3

Betalar Region Kronoberg del av hyran för lagerlokalerna i Blekinge som nu är aktuella
för en juridisk prövning, och i så fall hur mycket?

Eva Johnsson, Kd
Gruppledare
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Enkel fråga till regionstyrelsens ordförande Organisationsförändringar 17RK1727
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