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Utskriftsdatum: 2017-11-01

Regionfullmäktige
Datum: 2017-11-08
Tid: 09:00
Plats: $WULXPVDOHQUtvandrarnas hus9LOKHOP0REHUJVJDWD9l[M|

Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:
 På Region Kronobergs hemsida www.kronoberg.se
 I Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv)
 I Växjö Närradio (102,4 MHz)
Ledamöter

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande
Kjell Jormfeldt (MP), Hvice ordförande
Pernilla Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Anna Fransson (S)
Robert Olesen (S)
Helen Bengtsson (S)
Christina Bertilfelt (S)
Olof Björkmarker (S)
Magnus Carlberg (S)
Bo Dalesjö (S)
Peter Freij (S)
Martina Gustafsson (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ragnar Lindberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Edina Maslac (S)
Olja Pekusic (S)
Joakim Pohlman (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Henrietta Serrate (S)
Michael Sjöö (S)
Charlotta Svanberg (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M)
Mikael Johansson (M)
Soili Lång Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
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Thomas Ragnarsson (M)
Anna Tenje (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Margareta Schlee (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Åke Carlsson (C)
Thomas Haraldsson (C)
Elizabet Peltola (C)
Kjell Gustafsson (C)
Håkan Engdahl 
Martina Ericsson (SD)
Pontus Nordfjell (SD)
Börje Tranvik (SD)
Jan Lorentzon (SD)
Pontus Kindenäs (SD)
Britt Bergström (V)
Jerker Nilsson (V)
Tryggve Svensson (V)
Wirginia Bogatic Citron (V)
Daniel Liffner (V)
Eva Johnsson (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Anna Zelvin (KD)
Michael Öberg (MP)
Cheryl Jones Fur (MP)
Yngve Filipsson (L)
Rolf Andersson (L)
Ersättare

Monica Widnemark (S)
Åke Gummesson (S)
Marianne Nordin (S)
Pontus Samuelsson (S)
Eva Ballovare (S)
Conny Simonsson (S)
Julia Berg (S)
Anne Karlsson (S)
Ulf Engqvist (S)
Sonia Muhlethaler Salsamendi (S)
Ibrahim Buh Gelle (S)
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Ulla-Britt Storck (S)
Anton Härder (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Ingemar Swalander (M)
Viktor Emilsson (M)
Kenneth Görtz (M)
Catharina Winberg (M)
Mats Johnsson (M)
Sonja Emilsson (M)
Björn Tisjö (M)
Marianne Eckerbom (C)
Bengt-Göran Birgersson (C)
Marie-Louise Hilmersson (C)
Melena Jönsson (SD)
Malin Kristiansson (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Charlotte Holmström (SD)
Kerstin Ljungkvist (SD)
Leon Jensen (SD)
Fanny Battistutta (V)
Mizgin Bingöl (V)
Carlos Lillo (V)
Christer Henriksson (KD)
Josef Tingbratt (KD)
Maria Svensson Lundin (KD)
Christina Lindqvist (KD)
Gustaf Bergström (KD)
Camilla Albinsson (KD)
Erik Jansson (MP)
Marita Bengtsson (MP)
Lars Edqvist (MP)
Ann Arousell Sålebo (L)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Gunnar Nordmark (L)
Charlotte Branting (L)
Lennart Adell Kind (L)
Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Johan Jarl, sekreterare
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1

Sammanträdets öppnande
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2

Upprop
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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 22 november 2017, klockan 9.00, i Regionhuset
på Nygatan 20, Växjö.
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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.
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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.
Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast
frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
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6

Inkomna interpellationer
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktig besluta
att medge att interpellationerna 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 Sven Sunesson (C) till kulturnämndens
ordförande Ragnar Lindberg (S) - Kulturens tillgänglighet i hela länet.
2. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) – Användningen av förnybart bränsle.
3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) – Hur påverkas Kronoberg av förslaget
om vinster i välfärden.
4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) – Planer på ny avdelning för
Rättspsykiatriska kliniken.
5. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Fysisk
aktivitet på recept.
6. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) – Mässan Funka för livet.
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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.
Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa
separat till kallelsen.
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8

Fördelning av medborgarförslag Patienter med EDS (17RK1826)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige om vård för
patienter med EDS. Eftersom medborgarförslaget omfattas av
sekretess har vissa uppgifter i det utelämnats.
Beslutsunderlag

 17rk1826 - Maskad
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9

Delårsrapport augusti 2017 för Region
Kronoberg (17RK729)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport
augusti 2017 för Region Kronoberg till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31
mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en
delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I
delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller
Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det
innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som
är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i
Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende
för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla
samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under
semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas.
Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad
tillgänglighet.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara
en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi
arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen:
Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och
sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och
läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling
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Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv
verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska
ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så
långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap,
annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att
förbättringar krävs inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet
och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill
erbjuda invånarna.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en
förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig
hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr.
Helårsprognosen per augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr
för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.
Underlaget kommer att kompletteras med revisorernas granskning av
delårsrapporten.
Föredragande
Peter Löfström, ordförande revisorerna
Beslutsunderlag

 §196 RS Delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg
 §272 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017
 Förslag till beslut - Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017
(2017-10-19)
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017 (2017-10-19)
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10 Närmare Kronobergaren –
utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården 2017-2027 (17RK1562)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi
inom hälso- och sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges
för de kommande tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång
per mandatperiod.

Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd
för beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande
tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge medarbetare,
medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi
gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både
geografiskt, i våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder.
Strategin involverar all hälso- och sjukvård: primärvård i offentlig och
privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt
tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra
utgångspunkter har varit Region Kronobergs värdegrund och policy
samt regionens strategi för en hållbar utveckling i länet, Gröna
Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i budget
och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande
handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare,
fackliga organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi
också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar
på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som
redovisas i bilagda dokument.
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Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och
möta en hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss
Närmare Kronobergaren.
Beslutsunderlag

 §201 RS Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälsooch sjukvården 2017-2027
 §274 RSAU Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027
 Förslag till beslut - Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi
inom hälso- och sjukvården 2017-2027
 §79 HSN Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälsooch sjukvården 2017-2027
 Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi
inom hälso- och sjukvården 2017-2027
 Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
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11 Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020 (16RK1603)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020 samt
att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av
Regional kulturplan för Kronobergs län inom ramen för fastställd
budget.
Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och
omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala
kulturverksamhet som får statsbidrag i enlighet med
kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala kulturplaner styrs
av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats
av Kulturrådet genom Riktlinjer för arbete med regionala
kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen reviderats i enlighet med
Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län
inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden § 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar
till att uppnå den kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och
spets genom fem prioriterade utvecklingsområden som kommer att
styra det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet 2018-2020
och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling som sker.
Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar.
Fördjupningarna behandlar kulturplanens sammanhang, den kulturella
infrastrukturen i Kronoberg samt metoder för att forma och genomföra
kulturplanen. En layoutad version av förslag till remissutgåva
presenteras på kulturnämndens sammanträde.
Föredragande
Ragnar Lindberg, ordförande kulturnämnden
Beslutsunderlag

 §202 RS Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 §288 RSAU Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 §49 KN Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
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 Förslag till beslut - Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län
inför 2018 - 2020, tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län
inför 2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
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12 Taxor och avgifter i hälso- och
sjukvården (17RK186)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018 i
enlighet med bilagor 1-5.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen
och sluten hälso- och sjukvård samt egenavgifter för tekniska
hjälpmedel och bidrag till regionfullmäktige i november.
Beslutsunderlag

 §200 RS Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 - avgifter i
öppen och sluten hälso- och sjukvård samt egenavgifter för tekniska
hjälpmedel och bidrag
 §273 RSAU Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 - avgifter i
öppen och hälso- och sjukvård, egenavgifter för tekniska hjälpmedel
och bidrag
 Förslag till beslut - Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
(rev efter HSN)
 §94 HSN Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
 Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
 Bilaga 1. Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
 Bilaga 2. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Bilaga 3. Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför
2018 (efter HSN 2017-10-23)
 Bilaga 4. Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 201801-15
 Bilaga 5. Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg
2018-01-15
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13 Redovisning av partistöd 2016
(15RK2014)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från
Sverigedemokraterna för 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.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid
men regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt
handläggning. Komplettering i ärendet har inkommit till kansliet efter
begäran.
Beslutsunderlag

 §208 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd för 2016
 §280 RSAU Partistöd Region Kronoberg 2016
 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 för
Sverigedemokraterna (SD).
 Redovisning partistöd Sverigedemokraterna (SD) 2016.
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 §113 RF Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
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14 Partistöd för 2018 (17RK1597)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom 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.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av
regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av
Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av
redovisning är inlämnad i ärendet.
Beslutsunderlag







§209 RS Partistöd för Sverigedemokraterna 2018
§281 RSAU Partistöd för Sverigedemokraterna 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
§114 RF Beslut om Region Kronobergs partistöd för 2018

Page 21 of 368

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-01

15 Svar på motion – Minskning av bland
annat flygresorna i Region Kronoberg
(17RK1236)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på
bästa sätt och samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större
utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar
med minst 50 %, innebärande således färre resor relaterade till projekt
samt färre resor gällande utbildningar och konferenser utanför Region
Kronoberg.
Beslutsunderlag

 §210 RS Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region
Kronoberg
 §282 RSAU Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region
Kronoberg
 Förslag till beslut: Svar på motion - Minskning av bland annat
flygresor i den politiska verksamheten.
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Minskning av bland
annat flygresorna i den politiska verksamheten
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16 Valärenden (15RK11)
Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför regionfullmäktiges beslut.
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17 Entledigande av ersättare i
regionfullmäktige - Carlos Lillo (V)
(15RK11)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo,
entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till Länsstyrelsen Kronobergs län för ny
sammanräkning.
Sammanfattning

Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo, har begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
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18 Informationsärende - Delårsrapporter
augusti 2017 för regionstyrelsen och
nämnderna
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Delårsrapporter för augusti 2017 för regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag

 §198 RS Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017
 Delårsrapport Regionstyrelsen augusti 2017.
 §92 HSN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2017
 §33 TN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars
2017 - Trafiknämnden
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Trafiknämnden
augusti 2017
 §92 RUN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti
2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
 §48 KN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti
2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
kulturnämnden augusti 2017
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19 Interpellation till kulturnämndens
ordförande - Kulturens tillgänglighet i
hela länet (17RK1697)
Sammanfattning

Interpellation
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 kulturnämnden 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?"
Tidigare behandling
Interpellationen ställdes till regionfullmäktiges möte den 27 september
2017. Regionfullmäktige beslutade § 140/2017 att interpellationen
istället besvaras vid regionfullmäktige den 8 november 2017, eftersom
Ragnar Lindberg fått förhinder från mötet.

Beslutsunderlag

 §140 RF Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens
tillgänglighet i hela länet
 Interpellation till ordförande i kulturnämnden angående kulturens
tillgänglighet i hela länet.
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20 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Användning av
förnyelsebart bränsle (17RK2020)
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):
"I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom
Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle.
Enligt delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts. Ett mycket
dåligt resultat av en region som vill kallas "Gröna Kronoberg".
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är
1. Är du nöjd med resultatet för 2017?
2. Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
3. Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 %
förnyelsebart bränsle?
4. Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare
regelverk eller andra åtgärder för att ersätta fossila bränslen i Region
Kronoberg?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till regionstyrelsens ordförande om användning av
förnyelsebart bränsle
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21 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Hur påverkas Kronoberg av
förslaget om vinster i välfärden
(17RK2024)
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):
"Välfärden ska vara tillgänglig och trygg, kvaliteten ska vara hög och
resurserna ska användas klokt. Medarbetarna i välfärden ska ha goda
arbetsvillkor och kunna trivas på jobbet. Invånarna i Kronoberg som
dels betalar för välfärden, dels använder den, ska garanteras ett
ansvarsfullt användande av varje skattekrona och vardagsmakten att
välja.
Företagsamhet behövs i välfärden. Innovationer, nya lösningar på
gamla problem och mer resurseffektiva sätt att utföra verksamheten
drivs inte sällan fram av entreprenörer och experter. Företag som
specialiserar sig på att driva en förskola, stötta personer med
funktionsvariation eller ge våra seniorer en trygg ålderdom behöver
tillvaratas.
Det finns idag fler än 60,000 företag inom välfärden, och nästa alla är
små eller medelstora företag. I debatten får man ibland uppfattningen
att det enbart gäller stora företag som ägs av riskkapitalbolag, vilket
inte är sant. Dessutom drivs den stora merparten av kvinnor med ett
brinnande intresse för sin verksamhet.
Välfärdens resurser ska hanteras med varsamhet och ansvar.
Demografiska utmaningar och växande förväntningar på välfärden
ställer nya krav. För att över tid klara av att finansiera det
gemensamma behöver fler gå till jobbet, men vi behöver också
ständigt öka effektiviteten i verksamheten.
Regeringen har föreslagit, på inrådan av Välfärdsutredningen (SOU
2016:78) en begränsning av såväl möjligheten till utdelning till ägare,
som storleken på rörelseresultatet, för välfärdsföretag. Begränsningen
ska utgå från operativt kapital och variera med statslåneräntans nivå.
Rapporter från myndigheter och andra bedömare väcker oro.
Konkurrensverket menar att utredningen inte visat på de så kallade
existens, vilket får stöd av en granskning från PwC som visar att
rörelsemarginalerna i välfärdssektorn är i nivå med andra branscher.
Riksrevisionen kritiserar inte bara förslaget för rättsosäkerhet, utan
dessutom för att utredningen saknar konsekvensanalyser på offentliga
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finanser och verksamhet. Granskningar visar att tusentals
verksamheter kommer behöva stängas ned.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till
regionstyrelsens ordförande:
1. Hur tror du att arbetsmarknaden för kvinnor kommer att påverkas
om förslaget om vinster i välfärden går igenom?
2. Hur tror du att företagandet kommer att påverkas om förslaget om
vinster i välfärden går igenom?
3. Kommer Region Kronoberg göra en konsekvensbeskrivning utifrån
hur länets arbetsmarknad kommer att påverkas vid ett införande av
vinstförbud i välfärden?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande om hur Kronoberg
påverkas av förslaget med vinster i välfärden
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22 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Planer på ny avdelning för
Rättspsykiatriska regionkliniken
(17RK2026)
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):
"Enligt uppgifter till Region Kronoberg finns nu planer på att bygga ut
Rättspsykiatrin i Växjö med ytterligare en avdelning på mellan 12-14
platser. Det finns ett tryck på fler platser inom Rättspsykiatrin i landet
och det är oftast svårt att slussa ut patienter till öppenvården. Detta är
ett par orsaker till platsbristen.
Samtidigt går verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens
delårsrapport med drygt 1,5 miljon i underskott. Det är stor brist på
personal och många är dessutom nya och det krävs lång erfarenhet och
utbildning för att personalen ska fungera på ett bra sätt i en så utsatt
vårdverksamhet.
För att kunna säkerställa att en ny avdelning verkligen behövs krävs
även en efterfrågan från uppdragsgivarna i t ex Skåne och från
Kriminalvården.
Jag vill ställa följande frågor till Anna Fransson:
1. VIlka åtgärder vidtas för att kliniken ska vara i ekonomisk balans
och hålla sin budget?
2. På vilket sätt kan kliniken säkerställa kompetensen och rätt antal
personal för en ny avdelning?
3. Finns starka önskemål från klinikens uppdragsgivare att bygga ut
ytterligare?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande angående planer på ny
avdelning för Rättspsykiatriska regionkliniken
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23 Interpellation till hälso-och
sjukvårdsnämndens ordförande - Fysisk
aktivitet på recept (17RK2033)
Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Hittills under innevarande mandatperiod har Fysisk aktivitet på
recept (FAR) inte varit synlig som måltal eller i målstatistik som
delgivits oss förtroendevalda inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt Region Kronobergs årsredovising är trenden vikande.
Samtidigt ökar till exempel den psykiska ohälsan oroväckande. Det är
tydligt konstaterat att fysisk aktivitet är viktigt även för vårt psykiska
mående, inte enbart för kroppen i sig.
Detta innebär att jag som centerpartist och tillskyndare av både
förebyggande vård och vård som kan skynda på och komplettera, eller
till och med ersätta, medicinering ställer följande frågor:
1. Hur ser statistiken för Fysisk aktivitet på recept ut från år 2014 och
framåt?
2. Var inom vården sker förskrivningen?
3. Hur ser planen för fortsatt förskrivning av Fysisk aktivitet på recept
ut?
4. Vilka är samarbetspartners i denna behandlingsform?
5. Finns det möjlighet att få Fysisk aktivitet på recept på nära håll i
hela länet?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso-och sjukvårdensnämndens ordförande
angående Fysisk aktivitet på recept
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24 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Mässan Funka för livet
(17RK2038)
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):
"Organisationen Funka för livet har grundats och har sin bas i Växjö.
Den arbetar inom området funktionsnedsättning genom att arrangera
mötesplatser, mässor, utbildningar och föreläsningar för
funktionsnedsatta och deras anhöriga. Funka för livet-mässan
arrangeras i april 2018 för fjärde gången i Växjö. Mässan har gått, från
att vara ett enstaka testprojekt, till att 2018 ha möjlighet att bli
Sveriges näst största mötesplats/mässa om funktionsnedsättning.
Vid senaste mässan i Växjö 2016 deltog Region Kronoberg som
medarrangör, bidrog ekonomiskt och deltog med utställningar av delar
av sitt utbud inom ämnet, t ex om hjälpmedel och
habilitering/rehabilitering.
Nästa ”Funka-mässa” i Växjö arrangeras den 11-12 april 2018. FoUberedningen betraktar hjälpmedel som en tillväxtsektor. Därför har
Regionstyrelsen initierat en förstudie för att se på förutsättningarna att
skapa ett företagsnätverk för företag som arbetar med hjälpmedel för
patienter och inom sjukvården. Funka för livet gynnar därmed inte
bara funktionshindrade utan även för regionens näringsliv.
I år har Region Kronoberg enligt uppgift tackat nej till att deltaga i
arrangemanget.
Mina frågor är:
1. Har frågan om Region Kronobergs delaktighet i mässan 2018 varit
uppe på politisk nivå?
2. Vad har ändrats från tidigare år när Region Kronoberg och
Landstinget Kronoberg stöttat mässan?
3. Ser du någon möjlighet att ompröva regionens beslut inför 2018?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till ordförande i regionstyrelsen angående mässan
"Funka för livet"
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25 Svar på enkla frågor
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26 Mötets avslutande
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§196

Delårsrapport augusti 2017 för
Region Kronoberg (17RK729)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg samt
att uppdra åt regionstyrelsen att på grund av de prognoser som lämnats till
regionstyrelsen vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultat för 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv (se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av
Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg
ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och
besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region
Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad
tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan
ge försämrad tillgänglighet.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas
hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera –
Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som
behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.
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Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår
från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet
så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller
vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom
flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region
Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten
och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig
hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti
månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat
2017.
Yrkanden
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande till regionstyrelsens
förslag till beslut till regionfullmäktige:
att uppdra åt regionstyrelsen att på grund av de prognoser som lämnats till
regionstyrelsen vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultat för 2017.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C), Yngve Filipsson (L), Sven
Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Suzanne Frank (M) samt ersättarna Eva Johnsson
(KD) och Peter Freij (S).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet mellan 10.20-10.35 för överläggningar.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
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1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S)
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
Beslutsunderlag

 §272 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017
 Förslag till beslut - Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017 (2017-10-19)
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017 (2017-10-19)
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§272

Delårsrapport Region Kronoberg
augusti 2017 (17RK729)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av
Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg
ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och
besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region
Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad
tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan
ge försämrad tillgänglighet.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas
hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera –
Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som
behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling
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Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår
från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet
så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller
vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom
flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region
Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten
och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig
hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti
månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat
2017.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017.
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-10-02

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv (se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Invånare

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade
insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en
försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar
under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-10-02

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som
utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all
verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap,
annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.
Ekonomi

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker
och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per
augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre
än budgeterat 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017, inklusive bilagor
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SAMMANFATTNING AV
PERIODEN
INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av
hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera områden
för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda
invånarna.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti månad pekar
på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.
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”Ett gott liv i ett livskraftigt län”
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INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse augusti 2017

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Förtroendet för verksamheten ska fortsatt vara högt
Styrtal

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Förtroende för hälso- och sjukvården
64 %
75 %
enligt Vårdbarometern*
NKI buss/tåg enligt
72 %
71 %
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
41 %
55 %
Kronoberg**
*Indikator enligt mätning våren 2017, (innehåller dock bara halva urvalet)
**Mätning av varumärket kommer att ske under början av 2018, värdet avser senaste mätningen(jan 2016)

Målvärde 2019
77 %
71 %
80 %

Hälso- och sjukvård
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Det som mäts via vårdbarometern är en bedömning från patienter och invånare
avseende upplevelsen av alla åtgärder, insatser, bemötande och resultat som Region Kronoberg
erbjuder i hälso- och sjukvården. Resultatet ser överlag bra ut även om det krävs förbättringar. Under
semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet. Den långsiktiga målsättningen att hålla kvar god
tillgänglighet och förbättra det som behövs ligger kvar.
Kollektivtrafik
För linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.
Varumärket Region Kronoberg
Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med att stärka varumärket enligt varumärkesplattformen,
genom exempelvis aktiviteter för media, utveckling av vår webbplats, att uppdatera material i väntrum
samt diverse utåtriktade aktiviteter inom enskilda verksamheter – till exempel öppna hus för
allmänheten.
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Under hösten har en bred kampanj genomförts för allmänheten om Region Kronobergs arbete för att
bli hyroberoende, vars syfte delvis varit att stärka förtroendet för oss. På grund av den kampanjen har
beslut fattats att vänta med en planerad marknadsföringskampanj för Region Kronberg. Den är istället
inplanerad för våren 2018, då resultatet av den varumärkesmätning som ska göras i början av 2018
kommit, och Region Kronoberg kan då anpassa kampanjens innehåll efter vad resultatet visar.

TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god
Styrtal
Kännedom om 1177, enligt
Vårdbarometern*
Rimliga väntetider primärvård, enligt
Vårdbarometern

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

72 %

72 %

76 %

89 %

90 %

95 %

60 %

85 %

90 %

37 %

85 %

90 %

43 %

54 %

54 %

68 %

81 %

83 %

Läkarbesök inom primärvård, 7 dagar
Andel väntande till Läkarbesök inom
planerad specialistvård, mindre än 60
dagar
Andel väntande till Behandling inom
planerad specialistvård,mindre än 60
dagar
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö
(Fördelning aktiviteter som finansieras av
kultursamverkansmodellen genom
Region Kronoberg)
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetider i telefon

*Måttet är borttaget ur Vårdbarometern, våren 2017
Hälso- och sjukvård
Den sammantagna sjukvårdsproduktionen, exklusive Medicinskt servicecentrum och
Tandvårdscentrum, ökar med 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2016. För primärvården
och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk och psykiatrisk
öppenvård redovisar 24 av 38 mottagningar en tillgänglighet mellan 90-100 procent enligt den
nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation och behandling.
Tillgängligheten i Kronoberg ligger på en högre nivå än riksgenomsnittet när det gäller läkarbesök och
på en lägre nivå när det gäller väntetider till operation/behandling.
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Kollektivtrafik
Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket medför bedömningen att
de uppsatta målen under 2017 inte kommer att uppnås. Dock har resultatet rörande väntetid i telefon
förbättrats med fyra procentenheter sedan delårsredovisningen i mars.
Kultur
Spridning av kulturaktiviteter mäts i kvartal två varje år. 2016 minskade andelen aktiviteter utanför
Växjö kommun från 54 procent 2015 till 43 procent 2016. Kulturverksamheter inom
kultursamverkansmodellen har sedan hösten 2016 lyft att det blivit svårare att nå ut med kultur i hela
länet. Regional kultur behöver en lokal mottagare och förutsättningarna skiftar bland kommunerna i
länet. Med anledning av detta har frågan om kommunala förutsättningar lyfts i kommunalt forum –
kultur och det finns behov av ytterligare insatser för att säkerställa god tillgänglighet till kultur i hela
länet. I samband med revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har
kulturnämnden föreslagit att prioritera en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet.

INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Styrtal
Ohälsotalet, kvinnor
Ohälsotalet, män
Sjukpenningtalet, kvinnor
Sjukpenningtalet, män
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, kvinnor
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, män

Utfall augusti 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,6

13,0

<10,0

6,9

7,0

<6,6

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

77 %

Hälso- och sjukvård
Invånarnas hälsa ska vara jämlik och ska bland annat stärkas via utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Det arbetet pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård med operativa åtgärder som exempelvis genomförda utbildningar, dialogmöten,
arbetsgivardialoger och påbörjat arbetet med stöd- och styrdokument. Sjukpenningtalet har successivt
minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män vilket är ett trendbrott. Det är första gången
Region Kronoberg har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan november 2013.
Arbete pågår med att vidareutveckla den försäkringsmedicinska utbildningsstrukturen och utbildningar i
försäkringsmedicin genomförs regelbundet för rehabkoordinatorer, AT/ST-läkare, PTP- psykologer
och andra berörda.
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En process för analys och reflektion av sjukskrivningsmönster i hälso- och sjukvården är
implementerad i Vårdval Kronoberg för att uppnå rätt, säker och jämlik rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess.
En arbetsmodell för tidig samverkan med arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen har presenterats för
samtliga rehabkoordinatorer i Vårdval Kronoberg. Det pågår ett arbete med att genomföra
arbetsgivardialoger med stora privata och offentliga arbetsgivare i samverkan med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen med fokus på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Det finns fortsatt behov av en tydlig struktur vad det gäller ledning och styrning inklusive
kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården avseende det försäkringsmedicinska området för fortsatt
framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. HSD medverkar i
nationell grupp på SKL. Ny
lagstiftning för utskrivning
av patient har lokalt
arbetats in i ett regelverk
tillsammans med länets
kommuner. Nästa steg blir
att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
äldrehälsa Kronoberg i
länets västra del och plan
för spridning österut håller
på att ta form.
Möjlighet för läkare på
sjukhusen att jobba i
primärvården på sin
jourkomp har tagits fram.

Kvalitetsuppföljningar av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

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

Läkarkontinuiteten skall publiceras på
1177.se

Ännu ej påbörjad

Se ovan

Pågående

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt
med systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi
ser som värdefullt för
uppföljning av vårt
processarbete. Arbetet
pågår, Fokus just nu på
vårdplaner för att få till en
hög kvalitet och god
kontinuitet.

Pågående

Regleras i
uppdragsspecifikationen
som årligen beslutas av
regionfullmäktige

Pågående

Ja, primärvården
prioriteras. För närvarande
finns 49 ST- tjänster inom
primärvården.

Pågående

Studiebesök i Skottland för
att titta på deras
framgångsrika arbete med
tidiga, samordnade insatser

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

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

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 %
allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister.
Ersättningsmodellen för vårdvalet ska
stimulera till fler specialistområden
inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården
närmare patienterna.
Fördelning av ST-tjänster bör
prioriteras till primärvården /vårdvalet
Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
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(GIRFEC). Tillsammans
med polis, kommunernas
elevhälsa, skola och
omsorg ska detta arbete
komma igång under hösten
och fr a 2018. En tydlig
föregångare finns i Växjö
kommuns Braåsprojekt
"Barnens bästa i Braås"
som kan tjäna som lokal
förebild.

(psykisk ohälsa bland unga)

Region Kronoberg ska verka för en
bra samordning av rehabilitering för
barn som drabbats av
funktionsnedsättning till följd av
allvarlig sjukdom.

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

Nya rutiner i samband med
ny lag angående
patientsäkerhetsarbetet
håller på att färdigställas för
att börja gälla fr o m jan
2018.
Traumautredning, PVK
hantering, VRI utredning
via strukturerad
journalgranskning
genomförd. Fortsatt
trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar,
Patientsäkerhetskulturenkät
kommer att genomföras i
höst.

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

Pågående

Pågår men under hösten
och våren 2018 kommer
fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.

Minska antibiotikaförskrivningen i
1
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Pågående

Arbete genomförs enligt
STRAMA för att nå det
nationella målet.

Klar

Nytt PM med rutin för
öppnande av kranskärl vid
stor hjärtinfarkt kommer
igång i maj. Innebär
läkemedel s k trombolys
direkt i ambulans följt av
angiografi och PCI
(ballongvidgning) vid
behov. Innebär att vi
kommer att nå nationella
riktlinjer mindre än 90
minuter för öppet kärl.

Ännu ej påbörjad

För närvarande pågår inga
utredningar vad gäller nya
vårdval.

Pågående

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare
prioriteras och
förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälso-

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter
Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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och sjukvårdens
utvecklingsstrategi med
sikte mot 2027 kommer
ehälsa och digitalisering
vara en mycket viktig
förutsättning för att lyckas
med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin
ar ambitionen att en
fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Pågående

Inom ramen för principen
"en ingång in" finns en plan
för LL. Saknas dock i
nuläget medel för en
implementering eftersom
detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.

Pågående

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

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag
högst upp i tabellen

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

Flera åtgärder genomförs
enligt handlingsplan inom
vuxenpsykiatrin. Bl a större
uppmärksamhet på
somatiska behov hos
vuxenpsykiatrins patienter
och en särskild utbildning
för att bedöma akuta
somatiska tillstånd. En
hälsomottagning har startat
enligt särskilt koncept från
SKL. Inom rättspsykiatrin
pågår ett arbete med större
fokus på att patienter med
kronisk psykiatisk sjukdom
får en somatisk bedömning.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.

Pågående

Ingår i det
förbättringsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta

Pågående

Alvesta löper på enligt plan.
Avvaktan på Teleborg p g a
omprioriteringar från Växjö
kommuns sida.

Klar

Region Kronoberg följer
hållplatshandboken. Frågan
ägs av länets kommuner
och Trafikverket.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utveckling av vården "nära patienten"
till exempel genom mobilt arbetssätt
och fler specialistkompetenser.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska
finnas tillgänglig både i Växjö och
Ljungby.

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag
högst upp i tabellen

MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse augusti 2017

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM
TRIVS OCH UTVECKLAS
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Goda arbetsvillkor och
hälsofrämjande arbetsplatser är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens och kunna behålla, motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska
sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Kompetensförsörjning på kort och lång
sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Styrtal
Sjukfrånvaron
2

Antal vakanser > 6 månader
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår (läkare,
sjuksköterskor)
HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

5,2 %

5,0 %

4,5 %

167

76

68

Läkare 63 964
Läkare 40 000
Sjuksköterskor 71 434 Sjuksköterskor 12 500

-

74

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

75

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts
den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra ersättning om 10 000 kr
per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5 000 kr. En annan förmån är
förbättrat nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts
arbete om tio arbetstimmar ger fyra extra timmar betald ledighet, d v s en sänkt veckoarbetstid.
Förmånen är redan införd på många avdelningar och implementering pågår och fullföljs på återstående
avdelningar efterhand som bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt
får dessutom ett nattillägg om 5 000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att
sjuksköterskor kommer få 60 procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.

2

Avser heltidstjänster
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-aug 2017

Region Kronoberg

Jan-aug 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

5,2

5,9

3,0

5,1

5,6

3,5

3

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-aug 2017

Region Kronoberg

Jan-aug 2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

11,1

3,0

8,1

11,1

3,0

8,1

Trenden med högre sjukskrivningstal under inledningen av året har mattats av. Sjukfrånvaro (i procent
av ordinarie arbetstid) har marginellt ökat jämfört med motsvarande period och år, från 5,1 till 5,2
procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat (0,3 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har
minskat (0,5 procent) i jämförelse med föregående period och år.
Högst sjukfrånvaro finns inom personalgrupperna logoped (8,6 procent), socialt- och kuratorsarbete
(7,7 procent) samt inom tekniker och It-tekniker (7,5 procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom
ingenjörsgruppen (1,4 procent), AT- och underläkare (ej leg) 2,0 procent samt inom ledningsarbete (2,2
procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ligger på samma nivå som föregående period och år. Vid upprepad
korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre
än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden
är korttidsfrånvaro, fysisk skada, psykisk ohälsa och stress. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i
verksamheterna.
I jämförelse med övriga regioner och landsting är Region Kronoberg en av de två regioner med lägst
sjukfrånvaro. För 2016 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,2 procent
(min-max för alla regioner och landsting låg på 5,2-7,2 procent).

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Läkare

58 438

48 701

Läkare jour

5 526

4 986

Sjuksköterska

71 434

31 596

Totalt

135 398

85 283

Behovet av hyrpersonal har ökat avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med förgående
period och år. Framförallt är det behovet av hyrsjuksköterskor som har ökat markant. Hälso- och

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
3
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sjukvården beskriver att orsaken till den ökade användningen av bemanningsföretag främst handlar om
svårigheterna att rekrytera personal såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar.
Hyrläkare används framförallt inom primärvården, psykiatricentrum, samt kirurgi- kvinno- och
barncentrum. Alla centrum använder sig av hyrläkare men inom vuxenpsykiatrin och kirurgi- kvinnooch barncentrum har behovet minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och
barncentrum, rättspsykiatrin och inom medicin- och akutcentrum. Primärvården och vuxenpsykiatrin
har inte använt sig av hyrsjuksköterskor. Vuxenpsykiatrin och Medicinskt servicecentrum räknar med
att vara hyroberoende från och med september månad.
Alla landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Beroendet
har generellt vuxit i landet trots att landstingen och regionerna tidigare gjort försök att minimera
inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna med stöd
från SKL under 2016 startat ett projekt som ska leda till ett oberoende av inhyrd personal i vården där
även Region Kronoberg ingår. Projektets uppdrag är att med utgångspunkt i den nationella
handlingsplan som finns utreda och implementera satsningar på övergripande nivå som leder till målet;
oberoende av hyrpersonal 2019. Flertal aktiviteter är beslutade för att nå målet att vara oberoende av
hyrpersonal. Beslut om särskilda satsningar för läkare inom primärvården och satsning på
sjuksköterskor som arbetar obekväm arbetstid är fattade.
I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden en utfasningsplan enligt följande:







2017-09-01: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
2017-09-01: Halvering av antal hyrläkare i primärvården
2018-02-01: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
2018-09-01: Hyroberoende av läkare (förutom primärvårdsläkare)
2019-01-01: Hyroberoende av läkare i primärvården
Ingen hyrpersonal utanför avtal från och med 1 september 2017

Beslutet har inneburit ett intensivt arbete inom de verksamheter som påverkas. Hälso- och sjukvården
har planerat för hur detta ska hanteras samtidigt som en kommunikationsplan för effekten av att vara
oberoende har tagits fram. Syftet med kommunikationen är att nå ut till personal., patienter och
medborgare med syftet med att vara oberoende av hyrpersonal.
Antal vakanser längre än 6 månader
2017-08-31

2016-08-31

Läkare

60

63

Sjuksköterskor

77

59

Undersköterskor/skötare

0

1

Andra befattningar

30

22

Totalt

167

145

Vid augusti månads utgång hade Region Kronoberg 167 vakanser som är längre än sex månader. För ett
antal av de vakanser som finns pågår rekryteringar där nya medarbetare väntas påbörja sina
anställningar, alternativt måste hyrpersonal anlitas. En viktig faktor att beakta inom hälso- och
sjukvården är hur antalet vakanser förhåller sig till budgeterade tjänster och vårdplatser. I dagsläget är
det inom vissa verksamheter i praktiken betydligt färre vårdplatser än planerat/budgeterat.
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En orsak till att sjuksköterskevakanserna har ökat är att frånvaron på grund av föräldraledighet,
sjukfrånvaro och studieledig har ökat. Att föräldraledigt och studieledig ökar beror på att vi är inne i en
generationsväxling.

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Nyanställda

85

92

Återanställda

36

28

Totalt

121

120

Avgångar

104

137

Netto

17

-17

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-augusti respektive år. Region
Kronoberg har under perioden lyckats att rekrytera 121 sjuksköterskor och av dessa är det ca 30
proecent (36 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. Det kan
konstateras att Region Kronoberg har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det
generationsskifte som regionen befinner sig i. Det har varit betydligt färre externa avgångar och
pensioneringar i år jämfört med föregående period och år.
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

~75 %

50 %

100 %

4,8 %

50 %

100 %

I början av året lanserades nya frågor till Region Kronobergs värdegrundsspel, med ökat fokus på
diskrimineringsgrunderna. Spelet har i dagsläget spelats av cirka 3 000 medarbetare i Region Kronoberg
(uppskattning baserad på hur många spel som lånats ut). Parallellt med detta finns också dialogkort och
material om hälsofrämjande arbetsplatser där värdegrunden lyfts fram. Under våren har det genomförts
flera workshops på arbetsplatser för att prata om värdegrunden och dess betydelse i vardagen. Mot
bakgrund av detta är bedömningen att minst 75 procent av medarbetarna nu har deltagit i dialog om
värdegrunden.
Det planeras att kontinuerligt komplettera materialet med bland annat nya frågor till spelet, och genom
en guide till hur värdegrunden kan vävas in i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Värdegrunden lyfts också fram löpande i olika interna dokument, nyhetsbrev, trycksaker med mera.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Region Kronoberg ska inom ramen
för sin verksamhet arbeta
målinriktat för att främja lika
rättigheter och möjligheter i
arbetslivet
Tillvarata nyanlända med
vårdkompetens

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

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

Stimulera medarbetare att delta i
forsknings- och utvecklingsprojekt i
samverkan med Linnéuniversitetet

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Fortsätta att tydliggöra Region
Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset
att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till

Status

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen
och åtgärderna som
beslutats i
jämställdhetsplanen

Pågående

Språkpraktikprojektet löper
på med en nystartad
grupp. Preparandkurs för
läkare har genomförts via
LNU i Kalmar.

Pågående

Ett förslag på
helhetsstruktur av samtlig
introduktion har tagits
fram. Succesivt utvecklas
och implementeras
planen. Arbetet sker i olika
arbetsteam. Introduktionen
fördelas i block. Blocket för
patientsäkerhet har
påbörjats. Arbetet håller
plan.

Pågående

Det hälsofrämjande
arbetet har utvärderas och
ett förslag för utveckling
och förbättring av det
hälsofrämjande arbetat har
tagits fam och beslutats.
Genomförandet av planen
ska ske 2018 och nu
pågår ett uppstartsarbetet.
Arbetsvillkoren ses över bl
a inom ramen för projektet
oberoende av hyrpersonal,
löneöversynen är avslutad
och en lönekartläggning
ska ske under hösten.

Klar

Flera ansökningar har
lämnats tillsammans med
Linnéuniversitetet till
Kampradsstiftelsen, där vi
tyvärr har fått avslag.

Pågående

Utfasningsplan antagen av
HS-nämnd juni 2017:
2017-09-01:
Hyroberoende av
allmänsjuksköterskor
Halvering av hyrläkare
allmänmedicin
2018-02-01:
Hyroberoende av
specialistsjuksköterskor
2018-09-01:
Hyroberoende av läkare,
förutom specialister i
allmänmedicin
2019-01-01:
Hyroberoende av läkare
allmänmedicin.

Pågående

Arbete pågår med översyn
och paketering av
förmåner och utredning av
förmåner via
bruttolöneavdrag.
Framtagandet av en
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plattform för vårt
marknadsföringsarbete är
klar och ska under hösten
spridas och
kommuniceras. Arbete
med förmåner och
synliggörande av dessa
pågår. Insatser gentemot
olika målgrupper pågår
kontinuerligt, t ex i form av
studiebesök i våra
verksamheter, aktiviteter
på KTC och medverkan på
olika mässor och
arbetsmarknadsdagar.

arbete inom Region Kronoberg
(attrahera och rekrytera).

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

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

Pågående

Medverkan i
forskningsprojektet
hälsosam schemaläggning
och hållbara arbetstider
pågår. En partsgemensam
genomgång av
flextidsavtalen har skett.
Inom hälso- och
sjukvården pågår en
genomgång av
tillämpningen av
årsarbetstid

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

Pågående

Svårighet att få till en
övergripande struktur i
RAK arbetet.

Pågående

Arbetet med
sommarplaneringen startar
nu tidgare, där de flesta
grundläggande strukturer
vad gäller rekrytering och
vårdplatser ska vara klara
under oktober-november.

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

En mängd insatser pågår
för att trygga
kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.
kompetensförsörjningsplan
beslutad. Arbetet följer
strukturen attraherarekrytera-introducerabehålla/utveckla-avsluta.
En rekryteringsprognos
har tagits fram som grund
och styrning för arbetet.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

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

Pågående

Stödjande material för att
arbeta med värdegrunden
och diskrimineringsgrunderna är framtagna.
Utbildningar har
genomförts på
arbetsplatsträffar i
verksamheterna.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
20
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

Måluppfyllelse augusti 2017

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning
och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur
inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp
under hela perioden. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

94 %

95 %

96 %

99 %

98 %

98 %

10,0 %

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,1

5,1

5,0

3,1

1,2

1,2

-

50 %

50 %

4

Vårdrelaterade infektioner *
5

Ranking sjukhus Växjö och Ljungby
Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser
Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser
6
Kunskapsstyrning Vården i siffror –
varje år förbättrat värde för 50 % av
indikatorerna
*Mätningen är från våren 2017

Hälso- och sjukvård
Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner, VRI, har fortsatt under våren. Det pågår ett
arbete med att få fram en bra mätmetod. Bland annat har insatser gjorts för att följa upp mätningar på
ett nytt sätt för att i de identifierade fallen leta efter undvikbara infektioner och åtgärder utifrån detta.
Under hösten kommer en ny mätning att genomföras. Analysen av genomförda mätningar tyder på att
Region Kronoebrg behöver arbeta mer med urinvägsrelaterade problem och vårdrelaterade
lunginflammationer.
Avser slutenvård
Tidskriften Dagens medicins ranking
6 Varje år ska minst hälften av indikatorerna i Vården i siffror ha förbättrats, jämfört med föregående mätnings
värde.
4
5
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Region Kronoberg har under året haft en marginell ökning av vårdplatser belagda med
utskrivningsklara patienter, i snitt 17,2 vårdplatser under januari – augusti, samtidigt som antalet
överbeläggningar ökar. Detta tyder på att kommunerna fortfarande har svårt att ta emot patienter som
ska tillbaka till kommunen efter avslutad vård på sjukhus. På grund av platsbrist är det även svårare att
lägga in patienter i samband med besök på akutmottagningen. Detta märks särskilt på kvällar, helger
och röda dagar då trycket är som störst både i sjukhusvården och i kommunerna.
En översyn pågår kring struktur för kunskapsstyrning innefattande grundutbildningar,
kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och forskning. Syftet är att på bästa möjliga sätt samordna
våra resurser för verksamhetsnära forskning och utveckling och därmed skapa förutsättningar för en
kunskapsbaserad och jämlik vård.
Produktionsstatistik för hälso-och sjukvårdsverksamheten presenteras i bilaga.
Kollektivtrafik
Fyra nya bussar sätts under början av hösten i drift i Växjö Stadstrafik, där tre är ersättning för äldre
fordon och en buss är en utökning. Vintertidtabellen för stadsbussarna 2017/2018 har beslutats att gälla
endast till 2017-01-14 för att 15 januari kunna göra nödvändiga förändringar vid ev. beslut om nytt
stads- och stationshus. Rörande den upplevda punktligheten, så är ytterligare realtidsskyltar
införskaffade för utplacering på strategiska punkter i busslinjenätet.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 (RUS).
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv och det civila samhället. I Gröna
Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa hållbarhet.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal
Andel beviljade ansökningar om 1.1
medel där Region Kronoberg varit en
7
aktiv utvecklingsaktör enligt definition
8

Måluppfyllelse RUS

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 %

80 %

90 %

3/10

4/10

5/10

Regional Utveckling
Regionala utvecklingsstrategins kommunikationsstrategi löper på enligt plan med en strategisk
månadssatsning där sakfrågor/händelser/event kopplat till strategin sprids brett i våra kanaler. En
planering pågår inför att under hösten genomföra kommunbesök som bygger på samverkan kopplat till
strategin. Riktade utlysningar har gjorts för att få in projektidéer med stark koppling till Gröna
Kronoberg. Ett arbete för att få in nya projektägare fortgår, bland annat planeras för skrivarstugor i
höst. Region Kronoberg har arbetat med strategisk mobilisering av projekt som innebär att Region
Kronoberg bland annat har ansökt och beviljats EU-finansiering för ”Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg” där insatser kommer länets kommuner till del. Arbete pågår kopplat till samplanering
mellan kommuner som syftar till att synliggöra de mindre orternas roll i en regional kontext och även
att utveckla tjänster och paketering av stödresurser för företagare som är viktiga satsningar för att nå
Gröna Kronoberg.

Definition: Region Kronoberg har gett projektägare återkoppling och kvalitetssäkrat projektet så att det ligger i
linje med prioriterade insatser och strategier som bidrar till regional utveckling. Alla tre punkterna ska vara
uppfyllda innan sista ansökningsdatum; Inledande samtal i möte/telefon, Coachande samtal i möte/telefon,
Återkoppling på utkast.
7

Måttet anger hur många av de tio RUS-målen som kommer, givet trenden de senaste åren (i regel 3-5 år), att vara
uppfyllda 2025. Att observera är att då måttet utgår från de senaste årens data och inte innehåller andra
antaganden får exempelvis en lågkonjunktur stor inverkan på framskrivningen. Måttet ska således utläsas
som ”vad händer om utvecklingen under de senaste åren fortsätter även framöver”. Därmed är måttet inte med
nödvändighet det mest sannolika utfallet.
8
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REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

45 %

70 %

75 %

95 %

98 %

94 %

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

56 %

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
11
avfallsmängden

22 %

25 %

30 %

28 %

50 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
9
bil och minibuss) .
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med år
2013

10

99 %

Prognosen för att leda och stödja genomförandet av Region Kronobergs miljöprogram som helhet är
god. Inom målområdena för energi, livsmedel och förnybart i kollektivtrafiken följer arbetet plan och
förväntas leda till hög måluppfyllelse. Målet om att andelen förnybar energi till uppvärmning ska vara
95 procent kommer kunna nås under 2018 efter installation av en pelletspanna i Grimslöv.
När det gäller användningen av förnybara bränslen i bilpoolens bilar går utvecklingen åt fel håll vilket
medför att det kommer att bli svårare att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs
klimatpåverkan ska minska. För att öka andelen förnybart i bilpoolen har ett antal åtgärder genomförts
under året men de har inte haft tillräcklig effekt. För att vända trenden planeras ytterligare åtgärder som
till exempel informationsinsatser för att öka användningen av förnybara bränslen samt återkoppling till
verksamheterna av hur långtidsleasade bilar har tankats med avseende på andelen förnybart. För att
åtgärderna ska få effekt krävs tydligt engagemang från chefslinjen. I juni beviljades projektet "Hållbar
Mobilitet i Gröna Kronoberg" 19,4 mnkr. Projektet löper över tre år och kommer fokusera på
beteendefrågor gällande arbetspendling, tjänsteresor, besöksresor och godstransporter. Arbetet med att
ta fram ett förslag till riktlinjer för möten och resor påbörjades i april.
Delårsresultatet för andelen källsorterat avfall visar på en positiv trend jämfört med första delåret.
Däremot kommer det troligen bli svårt att nå målet om 25 procent till årets slut. I syfte att öka
Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Utfallet gäller jan-jun 2017. Viss osäkerhet kring mätningen på grund av eftersläpning i inrapportering.
11 Exkl. matavfall
9

10
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utsorteringsgraden infördes under våren en utökad service för avfallshanteringen på Centrallasarettet i
Växjö. Avfallet hämtas nu direkt ute på avdelningarna istället för som tidigare då avdelningarna själva
lämnade sitt avfall i miljörummen.
Det finns fortsatta utmaningar med att minska andelen farliga kemiska produkter som används i
verksamheterna. Antalet utfasningsämnen har minskat med 28 procent jämfört med 2013 och är
nästan oförändrat jämfört med årsskiftet. Målsättningen höjdes rejält i samband med revidering av
miljöprogrammet och är ambitiös. Under året har miljöenheten arbetat med att ge ökat stöd till
tandvården och kommer under året att arbeta vidare med de verksamheter där de flesta utfasnings- och
riskminskningsämnen förekommer. En uppföljande översyn av CMR produkter (cancerframkallande,
mutagena, reproduktionstoxiska) produkter samt andra särskilt farliga produkter (enligt Kandidatlistan)
kommer också att genomföras under hösten. Trots genomförda och planerade åtgärder är
sannolikheten låg för att nå en minskning med 50 procent till årets slut.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Status

Kommentar

Samtliga nämnder och
styrelser

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Klar

Rutin för uppföljning och
rapportering av uppdrag
införd i organisationen och
kommer att redovisas delår
och helår.

Regionstyrelsen

Region Kronobergs budget ska vara
jämställdhetssäkrad; individbaserade
styrtal ska redovisas könsuppdelade.

Klar

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

Inrätta en tillfällig
"Förenklingskommission" i syfte att
utveckla bland annat utveckla ett
bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos
medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i
möjligaste mån avlasta
vårdpersonalens
administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska
sekreterare

Klar

Ett förstärkt presidie finns
inom hälso- och sjukvården.

Pågående

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

Pågående

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

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling

Pågående

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

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

Pågående

Planeras att genomföras
tillsammans med
Linnéuniversitetet.

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

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

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ till
lösning för ambulans,
akutmottagning, operation,

Effektivisera upphandlingsprocessen
genom god framförhållning och
samplanering, samt att löpande följa
upp och utvärdera avtalstroheten.

Dela upphandlingar i mindre delar,
bland annat i syfte att möjliggöra för
mindre och lokala aktörer att lägga
anbud
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sterilcentral och röntgen.
Verksamhetens inriktning
ska vara utgångspunkten
för planeringen.

Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.

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

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

Pågående

Arbetet pågår. Har tagits
fram ett analysverktyg för
att värdera de större
processområdena inom
respektive centrum i syfte
att därigenom möjliggöra en
bättre prio i samband med
att nya processer startas.

Pågående

Arbetet pågår. Många av
verksamheterna har
produktionsplaner inlagda
som följes. Verktyg för att
följa upp detta finns på
plats. Plan för fortsatt arbete
ned på delenhetsnivå finns.
Utmaning är start lokala
förbättringsarbetet kopplat
till
produktionsplansuppfyllelse.
Viktigare än någonsin för att
uppnå hyroberoende och
ekonomi i balans.

Pågående

Alla chefer har fått
utbildning i förväntade
effekter. Arbeten pågår med
effektbedömningar i
verksamhetsplan 2018.

Pågående

Pågår kliniks forskning
framförallt
läkemedelsstudier på
onkologkliniken, via den sk
södra noden, deltar Region
Kronoberg arbetar för att
utöka klinisk forskning.
Även via RCC syd pågår
stimulans i denna riktning.
Huruvida detta innebär att
10 % av cancerpatienterna
kan erbjudas deltagande är
dock svårbedömt.

Pågående

En första journal-granskning
har utförts med hjälp av
MJG (markör¬baserad
journal¬granskning).
Granskningen syftar till att
få kunskap i hur stor
utsträckning noterade VRI
kan undvikas. Det har också
framkommit att det är inom
området lunginflammationer
och urinvägs¬infektioner,
relaterade till vård, där vi
behöver starta ytterligare
förbättringsarbeten.
Infektionsverktyget
beräknas dock inte vara i
drift under det kommande
året pga
integrationsproblem med
Cambio Cosmic R8.1.
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Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Regionstyrelsen

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

Regionala
utvecklingsnämnden

Ett näringslivsråd ska inrättas

Pågående

Ett förslag till direktiv för
framtagande av ett
hållbarhetsprogram är
framtaget och beslutat av
regionstyrelsen.

Klar

Näringslivsrådet har
inrättats och sammanträtt
två gånger, senast i mars
2017.

Klar

En strategi
inklusive handlingsplan
2017-2020, antogs av RUN
i maj.

Klar

Ett handlingsprogram är
framtaget och aktörer inom
innovationsstödjande
systemet driver aktiviteter
inom ramen för uppdraget.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala
skogsstrategin

Pågående

En lämplig modell för
genomförande är under
framtagande i samverkan
med nätverket av
näringslivschefer.

Stötta den konstnärliga utvecklingen
och arbeta för att kulturen ska nå
länets invånare

Klar

Arbete har skett inom
kulturnämndens ordinarie
uppdrag exempelvis genom
driftsanslag till regionala
kulturverksamheter och
genom särskilda projekt.

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

Planerad

Ännu ej genomfört. Planerat
genomförande höst/vinter
2017.

Klar

Kollektivtrafiken samordnas
med övrig
samhällsplanering i och
med att kommunernas
samtliga översiktsplaner
och detaljplaner m.m.
granskas ur flera perspektiv
inom Region Kronoberg.
Innan yttranden eller svar
avges bereds dessa av
planeringsrådet som består
av kompetenser från
kollektivtrafik-myndigheten,
länstrafiken,
planeringsavdelningen
(miljö och fastighet) samt
regionala utvecklingsavdelningen,

En strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring,
forskning och utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten
i regionen med förstärkning till
näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
Tillsammans med kommunerna
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

Kulturnämnden

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering
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EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha en
stabil ekonomi som
kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen, som har uppdaterats efter
augusti, pekar på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat.

Måluppfyllelse augusti 2017

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

Ekonomi i balans
Utfall
augusti 2017

Målvärde 2017

Prognos 2017

Målvärde 2019

1,6 % (61 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

0,3 % (20 mnkr)

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

61 mnkr

Större än 0

20 mnkr

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

140 mnkr

100 mnkr

183 mnkr

40 mnkr

Ja, uppnås
samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr
kommer att
uppnås samtliga
årets dagar

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

1,2 %

2,0 %

2,0 %

3,0 %

Självfinansieringsgrad,
investeringar
(årets investeringar i förhållande
till årets resultat + årets
avskrivningar)

113 %

43 %

66 %

34 %

Självfinansiering, länstrafiken
totalt

53,8 %

52,0 %

53,9 %

52,5 %

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

Betalningsberedskap – årets alla
dagar
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – augusti 2017
Utfall
jan-aug
2017
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-aug
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Förändring
från fg
prognos

-2 620

-2 521

-99

-3 933

-3 844

-3 989

-145

-15

-198

-210

11

-293

-319

-305

14

+3

Regional
utvecklingsnämnd

-34

-37

3

-50

-56

-54

2

+2

Kulturnämnd

-36

-37

1

-53

-56

-56

0

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-3

-7

4

-5

-11

-11

0

0

Vårdval

-667

-675

8

-997

-1 019

-1 012

7

+3

Regionstyrelsen

-213

-256

43

-323

-359

-332

26

+19

Verksamhetens
nettokostnad

-3 772

-3 744

-29

-5 656

-5 663

-5 759

-96

+12

2 986

3 015

-30

4 449

4 555

4 515

-40

-

833

789

44

1 223

1 192

1 257

65

-

Resultat före
finansnetto

46

61

-15

15

84

13

-71

+12

Finansnetto

14

-16

30

16

-22

7

29

+8

Resultat

61

45

16

32

62

20

-42

+20

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat förbättras med 21 mnkr och uppgår ackumulerat efter augusti
till -99 mnkr jämfört med budget. Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter
för såld vård och en minskad semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt
väsentligt av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal.
Verksamheternas inlämnade prognoser indikerar ett årsresultat på -145 mnkr vilket är en försämring
med 15 mnkr jämfört med tidigare prognos (tidigare prognos byggde på att på att det beslutade åtgärdsprogrammet skulle ge full effekt dvs 60 mnkr istället för den nu väntade effekten på 45 mnkr).
Prognosen inkluderar ett nytt resurstillskott på 13 mnkr som är en konsekvens av ändrad redovisning
av sjukskrivningsmiljarden. Den fortsatta ekonomiska utvecklingen avgörs av förmågan att rekrytera
egen personal och fasa ut hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid
svårbedömda köpta vården.
Trafiknämnden
Periodens resultat är 11 mnkr bättre än budget. Störst positiv avvikelse har Öresundståg och det är
framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än
budget. För underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017.
Störst negativ avvikelse har Regiontrafik vars resande har minskat något jämfört med 2016 samtidigt
som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad
trafik. Prognosen för helåret är ett resultat på 14 mnkr bättre än budget.
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Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 53,8 procent, jämfört med 54
procent för samma period föregående år. Prognosen för 2017 är en total självfinansieringsgrad på 53,9
procent vilket ska jämföras med bokslut 2016 på 55,8 procent och budget 2017 på 52,1 procent.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första åtta månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 3 mnkr. Avvikelsen beror
på vakanser och sjukdomar på vissa avdelningar. Till viss del beror även avvikelsen på periodiseringar
över året. Prognosen för helåret är ett resultat på 2 mnkr bättre än budget.
Den externa finansieringen har stadigt ökat något och senaste utfallet är 50 procent. Målet är att externa
intäkterna ska täcka minst 50 procent av de totala intäkterna. Detta ska innefatta både den externa och
interna budgeten.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på drygt 1 mnkr ackumulerat t o m augusti. Den
positiva avvikelsen beror dels på att utbetalning inte skett till studie- och ungdomsförbunden dels på att
de egna medlen ej nyttjats ännu. På förvaltningen har inte budgeten använts fullt ut ännu för arbetet
med kulturplanen. Prognosen för 2017 är att budget ska följas.
Staten har ökat sin medfinansiering med 1 mnkr under 2017 utöver uppräkning. Målbilden är att staten
ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med den regionala
uppräkningen. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är 3,6 mnkr bättre än budget. Resultatet ska dock korrigeras med – 0,5 mnkr
eftersom det har blivit fel i systemet vad gäller den interkommunala ersättningen.
Ekonomin ser i nuläget stabil ut. Stabiliteten beror främst på uppdragsutbildningarna och framförallt de
nya folkhögskolesatsningarna. Dessutom bidrar de två nya utbildningarna, Bergs och forsguide och
Safari och vildmarksutbildning till att ekonomin hålls i balans. Flera oberoende ekonomiska ben att stå
på säkerhetsställer stabiliteten. Antal deltagare har minskat något jämfört med höstterminstarten 2016
vilket också syns på internatet där det i nuläget finns lediga rum. Utfallet jämfört med budget vid årets
slut blir med största sannolikhet positivt.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt
tandvårdsstöd. För årets första åtta månader visar enheten totalt ett resultat som är 8,2 mnkr bättre än
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 6,9 mnkr.
För Vårdval Primärvård är resultatet för perioden 5,4 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 3,6 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen inom primärvården samt beslutet att
halvera antalet hyrläkare inom den offentligt drivna primärvården med största sannolikhet kommer att
medföra att det blir färre hembesök utförda. I prognosen har också beaktats att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats, återbetalningar till följd av att den integrerade missbruksmottagningen inte kommit igång och ej utnyttjade anslag för pre-ST. Prognosen dras ned av de inte
finansierade besluten att anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga STläkare inom allmän medicin. Prognosen dras också ned av att Hälso- och sjukvårdspengen förväntas ge
ett underskott på 1,2 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit större än ursprungligt
prognosticerat
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Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 3,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,3 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För perioden så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 43 mnkr. Alla fyra enheterna visar ett
resultat som är bättre än budgeterat. Resultatet inkluderar intäkter på ca 9 mnkr som är en konsekvens
av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden. Denna intäkt ska enligt beslut tillföras Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommer därför att bokas om.
Prognosen för helåret är ett resultat som är 26 mnkr bättre än budget. De positiva avvikelserna
förklaras främst av lägre personalkostnader, inkl. pensionskostnader, och att regiongemensamma medel
inte förbrukas i budgeterad takt. Kostnader för avskrivningar beräknas bli högre än budgeterat.
Finansieringen

Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-aug
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

2 986

4 515

4 555

-40

4 336

174

Preliminärskatt

3 007

4 543

4 555

-12

4349

193

Avräkning skatteintäkter

-21

-28

0

-28

-13

-19

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

833

1257

1193

+64

1 169

88

Inkomstutjämningsbidrag

615

929

911

+18

862

67

Kostnadsutjämningsavg.

-121

-182

-175

-7

-165

-17

30

45

45

0

44

1

Regleringsavgift

-51

-77

-93

+16

-91

14

Bidrag läkemedel inom
förmånen

330

499

445

+54

460

39

30

43

60

-17

59

-16

3 819

5 772

5 747

25

5 505

262

40

42

12

30

21

21

Finansiella kostnader

-26

-35

-34

-1

-14

-21

varav finansiell del
pensioner

-23

-34

-33

-1

-10

3 833

5 779

5 725

54

5 511

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Förändring
%

4,1%

7,5%

4,9%

-24
262

5,0%
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Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 54 mnkr. Skatteintäkterna
förväntas bli 40 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2017 års
skatteintäkter.
Statsbidragen förväntas totalt bli 64 mnkr bättre än budgeterat. Största avvikelserna är bidrag läkemedel
inom förmånen med en positiv avvikelse på 54 mnkr och regleringsavgift på plus 16 mnkr och minus
17 mnkr på övriga statsbidrag. Båda de senare avvikelserna tar ut varandra och är hänförliga till ändring
av flyktingbidraget där övergång sker från fördelning via flyktingvariabler till en befolkningsrelativ
modell.
Prognosen för de finansiella intäkterna och finansiella kostnaderna visar ett överskott på 29 mnkr.
Överskottet består av realisationsvinster från pensionsförvaltningen och kapitalförvaltningen.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i maj 2016 beslut om åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna innebär dels kostnadsreduceringar och dels satsningar med
kostnadsökningar som följd där syftet är minimera dyra alternativkostnader för främst hyrpersonal.
Genomförda åtgärder med ekonomiska konsekvenser redovisas i tabellen nedan. Utökning av ATblock följer plan och även en ökning av ST-tjänster finns finansierat med särskilda anslag i budget 2017.
Tabellen nedan visar de satsningar och kostnadsreducerande åtgärder som genomförs, kompletterad
med ovan nämnda åtgärdsprogram, med prognos för 2017. Totalt balanseras satsningarna nästan med
undantag av det ofinansierade beslutet avseende OB-tillägg.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen (tkr)
Satsningar på personal:
Nattindex 1,4
Satsning allmänläkare 10 000 kr/mån
Satsning ST allmänmedicin 5 000 kr/mån
Finansiering av vårdvalsenheten
Satsning OB-tillägg
Övriga åtgärder för att minska kostnaderna:
Öppenvårdsteam psykiatri brutto
Skärpt regelverk sjukresor
Upphandling dosdispensering
Ändrade regler glasögonbidrag
Reducering 2,0 centrumchefer
Vårdplatsöversyn
Summa

2017

-13 500
-5 700
-2 900
2 900
-14 200

6 000
0
5 000
2 000
3 600
0
-16 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2017 om ett nytt åtgärdsprogram med syfte att reducera
kostnader med 60 mnkr. Den främsta åtgärden är att påskynda utfasningen av hyrpersonal, men
åtgärder genomförs även på andra områden som vakanshållning av tjänster, läkemedelsanvändning och
att öka intäkter från utomlänspatienter. Totalt väntas effekt med 45 mnkr vilket är 15 mnkr mindre än
det beslutade målet. Differensen motsvarar en post som ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt
samt beviljade dispenser för användning av hyrpersonal.
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Helårsprognos
Helårsprognosen, som har uppdaterats efter augusti, pekar på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket
är en förbättring med 20 mnkr jämfört med tidigare prognos men 42 mnkr sämre än det budgeterade
resultatet. Den negativa avvikelsen beror på ett prognosticerat underskott för Hälso- och
sjukvårdsnämnden på 145 mnkr vilket dock till stor del balanseras upp av prognosticerade överskott för
övriga nämnder och finansieringen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens stora negativa avvikelse förklaras till största delen av höga kostnader för
hyrpersonal till följd av den besvärliga bemanningssituationen.
Utöver den stora negativa avvikelsen för hyrpersonal så förklaras helårsprognosen på 20 mnkr av att
övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än budgeterat
för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd av
vakanser och frånvaro medans kostnaden för köpt vård och läkemedel beräknas bli högre än
budgeterat. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar beräknas blir
högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen, som är från den 28 september, ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än
vad som budgeterats. Utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag beräknas bli 65 mnkr
högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre
än budgeterat. Finansnettot förväntas bli 29 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på
försäljningar av värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.
De största förändringarna jämfört med tidigare prognos är att Hälso- och sjukvårdsnämnden försämrat
sin prognos 15 mnkr, att Regionstyrelsen förbättrar sin prognos 19 mnkr samt att finansnettot beräknas
bli 8 mnkr bättre än vad som prognosticerats tidigare. Därutöver har även Trafiknämnden, Regionala
utvecklingsnämnden och Vårdvalet förbättrat sina prognoser.
Vad gäller Hälso- och sjukvårdensnämndens prognos ska beaktas att den nya prognosen inkluderar ett
nytt resurstillskott på 13 mnkr, till följd av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden, som inte var
beaktad i den tidigare prognosen. En stor del av den försämrade prognosen förklaras av att det
beslutade åtgärdsprogrammet på 60 mnkr nu endast beräknas ge effekt med 45 mnkr, vilket är 15 mnkr
mindre än det beslutade målet. Differensen motsvarar den post som ligger under hälso- och
sjukvårdsgemensamt samt beviljade dispenser för användning av hyrpersonal.
Den förbättrade prognosen för Regionstyrelsen förklars främst av att ökningen av avskrivningskostnaderna nu beräknas bli ca 10 mnkr lägre än tidigare prognos, lägre personalkostnader och att
regiongemensamma medel förbrukas i lägre takt.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 6,6 % under de åtta första månaderna 2017 jämfört med utfallet samma
period 2016. Nettokostnadsökningen är högre än genomsnittet i riket för perioden som är ca 4,9 %.
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7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

3,0%
2,0%
1,0%

6,2%

4,3%

4,3%

4,5%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015
2016
prognos 2017
Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,2 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2017 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2017 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 %. Det
motsvarar det budgeterade resultatet på 62 mnkr.
Helårsprognosen för 2017 om ett resultat på 20 mnkr efter balanskravsutredning innebär att
balanskravet uppfylls men att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte nås.
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Resultat för perioden januari - augusti 2017
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2017

Budget
jan-aug
2017

Avvikelse

Utfall
jan-aug
2016

Ändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

428

417

12

411

4,2%

646

654

8

Sålda tjänster

297

289

8

280

6,2%

436

434

-1

Övriga intäkter

244

195

49

253

-3,6%

294

333

38

Summa intäkter

969

901

68

943

2,7%

1 376

1 421

45

-2 361

-2 397

35

-2 236

5,6%

-3 637

-3 605

32

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

-140

-32

-108

-96

46,3%

-47

-183

-136

Köpt vård

-302

-301

-1

-304

-0,7%

-452

-464

-12

Privata vårdcentraler
och annan privat vård

-174

-170

-4

-169

3,2%

-256

-258

-2

Trafik

-508

-500

-7

-477

6,3%

-770

-765

5

Läkemedel

-448

-442

-6

-432

3,8%

-663

-671

-8

Övriga kostnader

-672

-670

-2

-632

6,3%

-1 016

-1 029

-14

Avskrivningar

-136

-132

-5

-137

-0,4%

-197

-204

-7

Summa kostnader

-4 741

-4 644

-97

-4 483

5,8%

-7 039

-7 179

-141

Verksamhetens
nettokostnad

-3 772

-3 744

-29

-3 539

6,6%

-5 663

-5 759

-96

2 986

3 015

-30

2 873

0

4 555

4 515

-40

833

789

44

778

0

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

46

61

-15

112

84

13

-71

Finansnetto

14

-16

30

7

-22

7

29

Resultat

61

45

16

119

62

20

-42

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. augusti ett resultat före finansnetto på 46 mnkr
vilket är 15 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på drygt 14 mnkr och regionens
resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 61 mnkr.
Intäkter
Intäktssidan visar ett överskott på 68 mnkr. De positiva avvikelserna för avgifter och sålda tjänster
förklaras främst av att transportintäkterna respektive intäkterna för såld vård varit högre än budgeterat.
Avvikelsen för övriga intäkter förklaras, som framgår av nedanstående tabell, främst av att
specialdestinerade statsbidrag faller ut med högre belopp än budgeterat. Detta är främst kopplat till
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden och ej budgeterade externa projektmedel på Regionala
utvecklingsnämnden.

37
Page 83 of 368

Övriga intäkter för perioden januari - augusti 2017
Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Årsbudget
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

26

37

-11

57

Försäljning övriga tjänster

30

34

-4

51

Specialdestinerade statsbidrag

87

50

37

76

Ersättning asylsökande

27

26

1

39

6-% ersättning vid upphandling*

20

11

9

17

Övriga bidrag och ersättningar

32

23

8

35

Övrigt

21

13

8

20

244

195

49

294

(mnkr)

Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig Ersättningen
beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning .

Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro. Överskottet
avseende personalkostnader förmår dock inte matcha de höga kostnaderna för hyrpersonal, som
ackumulerat uppgår till 140 mnkr vilket är 108 mnkr mer än budgeterat. Merkostnaden jämfört med
egen personal beräknas uppgå till ca 83 mnkr. I genomsnitt är det efter augusti ca 48 hyrläkare anlitade,
vilket är 8 fler än augusti 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 24 efter augusti
2016 till 54 efter augusti 2017.
Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
-

Januari-14
April
Juli-14
Oktober
Januari-15
April
Juli-15
Oktober
Januari-16
April
Juli-16
Oktober-16
Januari-17
April-17
Juli-17
Oktober-17
Januari-18
April-18
Juli-18
Oktober-18
Januari-19
April-19
Juli-19
Oktober-19
Januari-20
April-20
Juli-20

5 000 000

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med 46 % de åtta första månaderna 2017
jämfört med samma period 2016.
Av Hälso- och sjukvårdens åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar 2017 framgår att utfasning av
hyrpersonal kommer att ske med ökad takt fr.o.m. 2017-09-01 genom en halvering av hyrläkare inom
allmänmedicin och hyroberoende av allmänsjuksköterskor.
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Uppföljning av kostnad för hyrpersonal jämfört med kostnad för egen personal
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Avvikelse kostnad egen personal
Avvikelse hyrpersonal

Ovanstående diagram visar ackumulerade budgetavvikelser 2017. Av jämförelsen framgår att i princip
samtliga centrum utnyttjat hyrpersonal i större omfattning än budgeterat. För flera centrum balanseras
detta underskott, åtminstone till viss del upp av ett överskott för kostnad för egen personal. Detta
resultat kunde förväntas mot bakgrund av att det råder brist på flera yrkeskategorier inom vården vilket
gjort att regionen inte förmått rekrytera egen personal utan istället tvingats hyra in dessa kompetenser
till en högre kostnad. Några centrum redovisar en negativ budgetavvikelse för såväl kostnad för
hyrpersonal som för kostnad för egen personal.
En översiktlig analys visar att enheter med behov att anlita hyrpersonal i första hand löser delar av sin
bemanningsproblematik med övertid och timvikarier via rekryterings- och bemanningsenheten. Dessa
lösningar ligger kostnadsmässigt ca 1,5-2 gånger högre jämfört med egen personal. Därutöver har
sjukfrånvaron ökat under en flerårsperiod med ökade kostnader för sjuklön som överstiger den årliga
prisuppräkningen av budgeten. Exempelvis MAC och KBC har också överanställningar för att möta
kommande pensionsavgångar och för att kunna garantera patientsäkerheten med beaktande av ett
ständigt ökande behov. De kostsamma lösningarna i kombination med ökade behov och sjukfrånvaro
är således den främsta förklaringen till varför överskottet för egen personal inte förmår balansera
underskottet för hyrpersonal.
Kostnad köpt vård
Den ej högspecialiserade vården redovisar ett underskott under perioden. Underskottet balanseras
delvis upp av att den högspecialiserade vården visar överskott. Överskottet för övrigt kopplat till köpt
vård förklaras till största delen av redovisningstekniska orsaker (kostnaden för momskompensation till
privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans utfallet redovisats under kontogruppen
privata vårdcentraler och annan privat vård).
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Köpt vård för perioden januari - augusti 2017
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2017

Högspecialiserad vård

Budget
ack 2017

Avvikelse

-223

6

-217

Utfall
jan-aug
2016

-216

Årsbudget
2017

-334

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-10

-9

- Fritt vårdsökande

-22

-20

- Övrig

-43

-43

Summa ej högspecialiserad vård

-76

-60

-16

-72

-90

Övrigt

-10

-19

9

-15

-28

-302

-301

-1

-304

-452

Totalt köpt vård

Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna överskrider budgeterad kostnad med 6 mnkr för perioden. Kostnadsökningen
jämfört med föregående år bromsas av rabatter och de engångskostnader som uppstod i samband med
hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016, samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel.
Staten och SKL har träffat överenskommelse angående bidrag för läkemedelsförmånen 2017.
Överenskommelsen innebär att bidraget kommer att ge ett överskott jämfört med budget på 54 mnkr
som redovisas under finansieringen.
Övriga kostnader

Övriga kostnader perioden januari - augusti 2017
Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Årsbudget
2017

-129

-119

-10

-178

Annat material

-59

-62

3

-93

Övriga anslag

-88

-116

28

-172

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-80

-84

4

-132

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-65

-60

-4

-90

Reparation och underhåll inventarier

-35

-36

1

-55

Telefon, datakommunikation och porto

-15

-18

3

-27

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-31

-28

-3

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-54

-43

-11

-65

Övrigt,

-118

-104

-14

-162

Totalt övriga kostnader

-672

-670

-2

-1 016

(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material
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Den positiva budgetavvikelsen för lämnade bidrag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och Hälso- och sjukvårdsgemensamt. Underskottet för övriga tjänster
härrör till största delen från IT-tjänster och konsultarvode avseende specialutrustning.
Finansieringen
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är 30 mnkr lägre än budgeterat till
följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av
att utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag är 44 mnkr högre än budgeterat (se tabell
ovan s 34).
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de finansiella
medlen till knappt 2,1 mdkr. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Aug 2017

Aug 2016

Dec 2016

60

136

-44

1 341

1 158

1 283

685

674

653

2 086

1 968

1 939

Marknadskommentar
Under sensommaren har det geopolitiska klimatet blivit allt mer spänt främst mellan USA och
Nordkorea. Risken finns att vi nu står inför en låst konflikt som kan bli besvärligt att lösa. De
finansiella marknaderna har dock inte påverkats mycket utan volatiliteten har varit låg.
Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas bra. Inflationen har succesivt fortsatt att stiga och har
åtminstone tillfälligt nått upp till Riksbankens mål på 2 procent. Detta är förmodligen dock inte nog för
att Riksbanken ska våga börja minska sitt stödköpsprogram. Riksbanken är fortsatt beroende av hur
omvärlden agerar gällande räntan, och främst är det ECB man sneglar på. Mycket tyder på att ECB med
Dragi i spetsen kommer att fortsätta med kvantitativa lättnadsprogram in i 2018 och troligen inte med
en höjning av räntan förens 2019. USA och Fed kommer sannolikt börja reducera sin balansräkning
och möjligtvis höja räntan en gång till i år.
Världsekonomin är i en speciell situation där ekonomin växer vilket borde möjliggöra en minskning av
införda lättnader men en historiskt låg inflation biter sig fast vilket gör att centralbankerna måste agera
varsamt. I en situation med höga tillgångspriser och högt ställda förväntningar kan en prisnedgång på
tillgångsmarknaderna hota den finansiella stabiliteten. Än så länge har centralbankerna klarat av denna
balansgång.12
Likvida medel och kapitalförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 augusti 2017 till 60 mnkr. Det är
en ökning från årsskiftet med 104 mnkr.
Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex. . Marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 1332 mnkr och per 31 augusti2017 var
marknadsvärdet 1394 mnkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit 1,4 procent vilket är 1,3
procent bättre än jämförelseindexen.

Öhman marknadskommentar 7 september 2017. https://www.ohman.se/nyheter/2017/lugn-sensommar-trotsgeopolitisk-oro/
12

42
Page 88 of 368

Tillgångsslag
Räntebärande
placeringar
Alternativa tillgångar

Index
OMRX Bond/
OMRX T-Bill
OMRX T-BILL + 2 %

Totalportföljen
nominell avkastning

Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

1,2%

-0,1%

1,3%

2,2%

0,8%

1,4%

1,4%

0,1%

1,3%

Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2016 till 740 mnkr. Per den 31 augusti 2017
var marknadsvärdet 765 mkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 1,2 procent rensat för interna
transaktioner.
Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

OMRX Bond/
OMRX T-Bill

3,9%

-0,1%

4,0%

Svenska aktier

SIX Portfolio return
Index

5,1%

6,5%

-1,5%

Utländska aktier

MSCI All Country Net
Div reinvested

0,2%

1,3%

-0,1%

Totalportföljen
nominell avkastning

2,3%

1,4%

1,0%

Totalportföljen real
avkastning

1,2%

0,3%

1,0%

Tillgångsslag
Räntebärande
placeringar

Index

Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 30,7 mkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 augusti 2017 till 765 mnkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4 713 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 3,0 mdkr och
återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2017 uppgår till 597 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2017 uppgår beloppet till 432 mnkr.

Utfall
jan-aug
2017

Budget
2017

Investeringsplan 2017

Prognos
2017

Utfall
Helår
2016

Informationsteknik

11

38

53

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

43

49

112

75

94

Fastigheter

98

483

224

184

136

Övriga inventarier

11

27

43

25

20

175

597

432

337

283

(Belopp i mnkr)

Totalt

Självfinansieringsgraden fram till ausgusti 2017, 113 procent.
Investeringar i informationsteknik
Utfallet fram till och med augusti 2017 är 11 miljoner kronor och avser framförallt:








IT-infrastruktur Datakom – Ny teknisk plattform för zon-switchar
IT-infrastruktur Lagring – Ny regiongemensam plattform
IT-infrastruktur Server – Komplettering av virtuell serverplattform
IT-system Ekonomi – Nytt ekonomisystem
IT-system Medicinsk service - Nytt röntgeninformationssystem
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya moduler
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya databasservrar

I IT- budgeten för helåret på 53 mnkr, ingår 15 mnkr för investeringar som beviljades 2016 men där
anskaffning och implementation kommer ske under 2017. Vidare under 2017 bedöms investeringar i
informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret är 53 mnkr.
Fastighetsinvesteringar
De totala fastighetsinvesteringarna till och med augusti uppgår till 98 mnkr. Fastighetsinvesteringarna
utgörs av 63 mnkr för byggprojekt och 35 mnkr från fastighetsanslaget. Prognos för helåret är 184
mnkr.
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På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av klinisk kemi, ögonmottagningen och
specialisttandvårdens detaljprojektering är påbörjad. Nybyggnation av parkeringsdäck pågår. Utbyte av
ställverk har påbörjats.
På Sigfridsområdet pågår lednings- och markarbeten för nybyggnaden av vuxenpsykiatri samt för
habiliteringen. Totalentreprenaden för uppförande av vuxenpsykiatrin är upphandlad och beställd.
Förfrågningsunderlag för habiliteringen är färdigställt och anbud inkommer i oktober.
På Ljungby lasarett pågår ombyggnad för provisorisk vårdavdelning. Detaljprojektering för ombyggnad
av vårdavdelningar pågår. Ombyggnad för studierum för sjuksköterskeutbildningen är klar.
Helårsprognosen för 2017 är 40 mnkr lägre än beslutad investeringsplan för 2017. Orsaken till den lägre
nivån är framförallt förskjutningar i planeringen för hus L på CLV.
Investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier
Total budget för investeringar av medicinteknisk utrustning samt övriga inventarier för år 2017 är 112
mnkr fördelat utifrån:





Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar, 12 mnkr
Investering och återanskaffning, 36 mnkr
Utökad investering och återanskaffning som är beslutad under 2016 med leverans 2017, 34
mnkr
Utökat behov av investering och återanskaffning, 30 mnkr

Utfallet fram till och med augusti 2017 är 43 mnkr. Främst är det utrustning i de stora pågående
ombyggnadsprojekten på ögonkliniken, röntgen, klinisk kemi Växjö och Ljungby samt entré CLV som
belastat budgeten, men också investeringar som exempelvis tandvårdsbuss, ultraljudsapparater,
ambulanser enligt utbytesplan, gastroskop, storsnittsscanner, defibrillatorer, mobil pelare till
operationsbord, färgningsmaskin samt tillhörande monteringsmaskin.
Förväntat utfall för helår 2017 bedöms till 75 mnkr. Ett omfattande och tidskrävande arbete med
framtagande av kravspecifikationer leder till att upphandlingar inte slutförs under året, vilket leder till
att del av den totala budgeten behöver flyttas över till 2018.
Övriga inventarier
Övriga investeringar under första kvartalet uppgår till 11 mnkr och avser främst tekniska hjälpmedel
och investeringar inom rättspsykiatri. Helårsprognosen för övriga inventarier är 25 mnkr.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering ska
framgå vid alla beslut som
medför en tillkommande
kostnad.

Pågående

Översynen fokuserar på
bland annat
resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet.
Förväntas vara klar våren
2018.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Ta fram en ekonomistyrningsmodell
för att skapa bättre förutsättningar att
hålla budgeten.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få.

Trafiknämnden ska sätta mål för och
redovisa självfinansieringsgrad för
samtliga trafikslag

Klar

Trafiknämnden redovisar
detta månadsvis i
månadssammandrag

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta
mål och följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och
hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum

Trafiknämnden
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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Verksamhetens intäkter

2

969

944

Verksamhetens kostnader

3

-4 605

-4 346

Avskrivningar

4

-136

-137

-3 772

-3 539

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

2 986

2 873

Generella statsbidrag och utjämning

6

833

778

Finansiella intäkter

7

40

16

Finansiella kostnader

8

-26
61

-10
119

9

61

119

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-12-31

61

90

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

4

136

206

Gjorda avsättningar

20

111

102

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

0
308

-1
397

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

103

-124

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

0

-3

23, 24

-110
302

68
337

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-8

-19

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-165

-266

Investeringsbidrag

11, 12

0

1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

0
-172

2
-283

13, 14

-2

-34

22

0
-2

-1
-35

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

128

19

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1 958

1 939

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 086

1 958
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Balansräkning

Not

2017-08-31

2016-12-31

10

34

36

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 150

1 114

Maskiner och inventarier

12

427

424

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

34

32

1 717

1 680

miljoner kr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar:
IT-program, licenser och utveckling
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

51

51

Kortfristiga fordringar

16

409

513

Kortfristiga placeringar

17

2 025

1 937

Kassa och Bank

18

61

22

Summa omsättningstillgångar

2 546

2 522

Summa tillgångar

4 263

4 202

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

1 301

1 211

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

61

90

1 406

1 346

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

20, 21

Summa avsättningar

1 761

1 650

1 761

1 650

Skulder
Långfristiga skulder

22

2

3

Kortfristiga skulder

23

1 094

1 140

Kortfristig skuld till kreditinstitut

24

0

64

Summa skulder

1 096

1 207

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 263

4 202

2 376

2 393

576

581

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld
Kulturparken
Transitio

25

8

8

475

484
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Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i
Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2017 stått
still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning
om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av landstingets totala skatteintäkter och
generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver
därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt i årsredovisningen, men inte i delårsrapporten per augusti, redovisas uppgifter
om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för 2017 ingår den preliminära slutavräkningen för 2016 och en preliminär slutavräkning för år
2017. Prognos för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i
utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden
vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.
Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål
och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon
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form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess fördelas mellan landstingen efter antal
invånare samt utifrån hur ett antal villkor har uppfyllts. Överenskommelsen gäller år 2017-2018 och här ingår från
och med föregående år medel från den tidigare sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Den del som
avser den tidigare sjukskrivningsmiljarden har, på grund av att vissa delar av bidraget varit svårbedömda, tidigare
redovisats enligt kontantprincipen dvs. i 2016 års bokslut redovisades det bidrag som baserades på resultatet
föregående år. I gällande överenskommelse är villkor och fördelning mindre svårbedömda, så från och med 2017
tas bidraget till intäkt samma år som överenskommelsen avser. Ändring av periodiseringsprincip innebär att
bidraget som intäktsförs 2017 avser två år (2016 och 2017).

Övriga intäkter

Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Detta görs endast för investeringsbidrag över 1 miljon
kronor. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisas av systemtekniska skäl som tidigare, det vill säga
investeringsbidraget reducerar det bokförda värdet på investeringen.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet
Normala omplaceringsvinster återläggs inte vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. Med normala omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande
avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för
stadigvarande bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell
anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en
nyttjandeperiod på minst 3 år.
För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och
planerat underhåll används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Region Kronoberg har
valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade
livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk.
Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor och utgår från fyra olika
komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den
mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.
Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell
anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.
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Avskrivningar

Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån bedömd ekonomisk livslängd med linjär
avskrivning. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:
IT-system, -program,
-licenser, –utveckling
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)
Verksamhetsanpassningar
byggnader i egna lokaler
Medicinteknisk utrustning
Fordon
Övriga inventarier

3-5 år
10-50 år
5-10 år
5-10 år
5-7 år
5-10 år

Omprövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att
det rör sig om väsentliga belopp.
Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans med fastigheten. På tillgångar i form av övrig
konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans fastighet av värdehöjande
slag sker avskrivning enligt systematisk plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal
Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av
mindre belopp eller avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.
Skulder och avsättningar

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 augusti 2017 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda
löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.

Pensionsskuld
Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS 17-modellen, på grundval av
uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på
gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling,
pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som Skandia
inte har kännedom till.
Pensionsskulden redovisas enligt KRL 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 § enligt den så kallade blandmodellen. Det
innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas i balansräkningen och att
pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas i
balansräkningen återfinns dels under avsättningar och dels under kortfristiga skulder. Det som redovisas under
avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), som från och med 1 januari 2006 beräknas på
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som
redovisas under kortfristiga skulder (intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år) är den avgiftsbestämda
ålderspensionen enligt pensionsavtalet KAP-KL.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Transparenslagen - konkurrensneutralitet
Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är
konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en
öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksameten särredovisas den utifrån
konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning.
Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen.
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Not 2

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter inkl interna poster
Interna intäkter för verksamheten
Summa

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

5 719

5 512

-4 750

-4 568

969

944

Större poster av engångskaraktär:
Ändrad periodiseringsprincip av statsbidraget för en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivningsprocess

9

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 3

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar) inkl interna poster
Interna kostnader (exkl avskrivningar) för verksamheten
Summa verksamhetens externa kostnader (exkl avskrivningar)
Årets avskrivningar
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

-9 355

-8 880

4 750

4 535

-4 605

-4 346

-136

-137

-4 741

-4 483

För specifikation av kostnaderna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 4

Avskrivningar
2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

11

10

Avskrivningar byggnader och anläggningar

62

63

Avskrivningar maskiner och inventarier

64

64

136

137

Summa

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

3 007

2 896

6

-3

-27

-20

2 986

2 873
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Not 6

Generella statsbidrag och utjämning
2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

615

574

30

29

330

307

29

39

-121

-110

-51

-61

833

778

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Utdelningar värdepapper

3

3

Räntor

8

6

27

6

1

1

40

16

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

0

0

Räntekostnader

0

0

Ränta på pensionskostnader

-23

-6

Övriga finansiella kostnader

-3

-3

-26

-10

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

61

119

0

0

61

119

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

Finansiella intäkter

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 8

Finansiella kostnader

Summa

Not 9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat
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Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2017-08-31

2016-12-31

103

91

8

19

IT-program, - licenser och - utveckling
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter

-4

-8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

107

103

Ingående avskrivningar

-66

-59

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets förändringar:
4

-15

-Försäljningar och utrangeringar

-11

8

Utgående ackumulerade avskrivningar

-73

-66

34

36

2017-08-31

2016-12-31

2 816

2 810

-Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärden
-Årets aktiverade utgifter
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Mark
Ingående anskaffningsvärde

98

136

-11

-130

2 902

2 816

-1 702

-1 737

-62

-96

11

130

-1 753

-1 702

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 150

1 114

Utgående restvärde enligt plan

54
Page 100 of 368

Not 12

Maskiner och inventarier
2017-08-31

2016-12-31

1 429

1 353

70

111

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-1

-11

-35

1 487

1 429

-1 032

-970

-64

-95

11

34

-1 085

-1032

27

8

-3

19

24

27

427

424

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
-Utgifter under året
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan
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Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2017-08-31

2016-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

33%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Övriga aktier och andelar:

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

0%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
34

2%

0

0

14%

0
0

0
0

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Bussgods Sverige ekonomisk förening

6%

Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

0

0

72

72

Långfristiga fordringar
2017-08-31

2016-12-31

26

25

Fordran Småland Airport AB

8

8

Övriga långfristiga fordringar

0

0

34

32

2017-08-31

2016-12-31

Förråd

51

51

Summa

51

51

Fordran Ryssbygymnasiet AB

Summa

Not 15

Förråd
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Not 16

Kortfristiga fordringar
2017-08-31

2016-12-31

Kundfordringar

158

162

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-23

-20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

132

205

0

0

117

96

26

70

409

513

2017-08-31

2016-12-31

265

265

Fordran skattekonto
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

Aktier överlikviditetsförvaltning
Aktier pensionsförvalting
Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor pensionsförvaltning
Likvida medel överlikviditetsförvaltning

322

291

1 075

879

359

315

0

139

4

48

2 025

1 937

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2017-08-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

265

265

279

Aktier pensionsförvalting

322

322

380

1 075

1 075

1 115

359

359

380

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

0

0

0

Likvida medel kapitalförvaltning

4

4

4

2 025

2 025

2 159

2017-08-31

2016-12-31

Kassa

1

1

Bank

60

20

0

0

61

22

Likvida medel pensionsförvaltning
Summa

Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor kapitalförvaltning

Summa 2017-08-31

Not 18

Kassa och bank

Inlåning bank
Summa
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Not 19

Eget kapital
2017-08-31

2016-12-31

1 346

1 256

61

90

1 406

1 346

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Fullmäktige beslutade 2014 att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2017-08-31

2016-12-31

1 650

1 548

-22

-26

Nyintjänad pension

88

132

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

21

6

Förändring av löneskatt

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar

22

21

Skulduppräkning utanför KPA

0

-3

Övrigt

3

-27

1 761

1 650

95

95

Utgående avsättning
Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet
Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg
skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår
till 0,1 mnkr.

Not 21

Pensionsförmåner
2017-08-31

2016-12-31

Landstinget har överenskommelser om följande pensionsförmåner (enl RKR:s rekommendation 2.1):
(ingår i not 20)
Särskild avtalspension enligt KAP-KL

1

2

Visstidspension

2

3

Förmånerna omfattar 2 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension och 3 stycken med
visstidspension.
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Not 22

Långfristiga skulder
2017-08-31

2016-12-31

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

2

3

Summa

2

3

2017-08-31

2016-12-31

226

260

Långfristiga skulder

Not 23

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

44

46

256

315

Personalens källskatt

57

53

Upplupna arbetsgivaravgifter

62

57

Avgiftsbestämd ålderspension

104

137

75

4

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

Förutbetalda skatteintäkter

270

268

1 094

1 140

2017-08-31

2016-12-31

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

0

64

Summa

0

64

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.
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Not 25

Ansvarsförbindelser
2017-08-31

2016-12-31

2 974

3 070

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner

-85

-110

Nyintjänad pension

12

45

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

51

24

Förändring löneskatt

-4

-19

Pensionsutbetalningar

Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner

5

-36

2 953

2 974

95

95

8

8

475

484

3 436

3 465

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Kulturparken Småland AB
AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 610 mnkr samt enskilt garanterat
för 106 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 092 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:
Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg ingick hösten 2016 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2017-08-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 368 097 mnkr och totala tillgångar till 369 960 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 389 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 394 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2016 uppgår premien till 27 138 000 kr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2017-08-31

2016-12-31

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

0

-2

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

0

1

Summa

0

-1

Övriga ej likviditetspåverkande poster
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SAMMANFATTNING AV
NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
INVÅNARE
Flertalet av de indikatorer och styrtal som avser invånarnas upplevelse av hälso- och sjukvården mäts en
gång per år eller mer sällan varför det inte kan redovisas uppdaterade siffror inom flera områden.
Tidigare redovisade resultat visar att kronobergarna har en väldigt god upplevelse av vården, även om
det finns förbättringsmöjligheter inom vissa områden. Under semesterperioden har en försämrad
tillgänglighet kunnat märkas, vilket är en naturlig säsongsvariation. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Det utvecklingsarbete som nu genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna handlingsplaner.
Arbetet med webbtidbok når för första gången över 1000 bokningar på en månad i augusti, även om
införandetakten inte fullt når uppsatta mål. Det finns en videolösning klar som skapar möjlighet att
ersätta fysiskt vårdbesök med syfte att nå en förbättrad tillgänglighet.
Sjukpenningtalet har successivt minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män, vilket är ett
trendbrott. Det är första gången vi har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan
november 2013. Alla centrum beskriver i sina övergripande verksamhetsplaner aktiviteter med syfte att
förstärka den personcentrerade vården. En ny plattform för att ytterligare utveckla levnadsvanearbetet
är under uppbyggnad.
Ärendemängden till patientnämnden har under perioden minskat något jämfört med 2016.
Minskningen kan ses inom alla enheter med undantag för psykiatrin. De flesta som hör av sig har
synpunkter på läkemedelsbehandling och brister i kommunikation. På BUP ökar ärendena sedan
föregående år. Synpunkterna handlar om långa väntetider och frågor kring vård och behandling.

MEDARBETARE
Sett ur ett medarbetarperspektiv har året präglats av fortsatta bemanningssvårigheter inom hälso- och
sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare i den omfattning som behövs,
påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat
beslut om utfasning av hyrpersonal som nu påbörjas. Beslutet ska ses i kombination med flera
satsningar avseende höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor med syfte att öka attraktiviteten och
förbättrad möjlighet till återhämtning för de som tar de tyngsta arbetspassen. Vuxenpsykiatriska
kliniken är oberoende av hyrpersonal fr o m 1 september. Det finns ett tydligt fokus på att långsiktigt
kompetensförsörja med egen personal.
Frånvarotid och övertid ökar, bland annat som en konsekvens av ökad sjukskrivning och fler
föräldraledigheter, även om ökningstakten avtar. Satsningarna för att utöka antal AT- och ST-läkare i
kombination med rekrytering av fler undersköterskor avspeglas i form av högre närvarotid. Huvuddelen
av verksamheterna upplever att sommaren har fungerat bra eller mycket bra. Flera lyfter att en god
planering varit en förutsättning för detta. Vissa verksamheter har dock haft en mycket utmanande
situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Det pågår många förbättringsarbeten kring rätt använd kompetens, RAK, inom verksamheterna. Även
förbättringar med produktions och kapacitetsplanering, POK, pågår inom nya verksamheter men med
en långsammare införandetakt än planerat. Ingen start av ny patientprocess kommer under året.
Cancerprocesserna har svårigheter med ledtiderna för röntgen och patologi.
Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning i organisationen pågår där medicinska kommittén har en
viktig roll och har numera en närmare knytning till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Det pågår
även utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet. Några prioriterade områden som lyfts fram är
reducering av antalet vårdrelaterade infektioner (VRI); Riskanalyser, där utbildning av analysledare
planeras till januari 2018 samt läkemedelsgenomgångar som genomförs enligt etablerad modell.
Den totala produktionen inom hälso- och sjukvården inklusive medicinsk service ökar med 5,9 % och
där den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök och vårddagar i egen regi ökar med ca 1,2 %.
För primärvården och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk och
psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en tillgänglighet mellan 90-100 % enligt den
nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation/behandling. Det
är alltjämt svårt att få uppgifter om väntetider i det nya röntgensystemet. Beräknade väntetider pekar på
en generell ökning, förutom för ultraljud samt för mammografi där screeningintervallet minskat genom
vårens extrainsatser. Tandvården rapporterar om ett ökat tryck, vilket gör att man har svårt att hinna
med patienter inom såväl specialisttandvården som allmäntandvården.
Antal disponibla vårdplatser är 37 färre jämfört med samma period föregående år. Under årets
inledning försämrades kommunernas möjlighet att ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter i
samband med säsongsinfluensan. Detta har nu planat ut och ökningen är marginell jämfört med
föregående år.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat uppgår efter augusti till -99 mnkr jämfört med budget.
Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter för såld vård och en minskad
semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt väsentligt av
bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal. Verksamheternas inlämnade prognoser
indikerar ett årsresultat på -145 mnkr och inkluderar effekt av beslutat åtgärdsprogram med 45 mnkr,
beslutade satsningarna inom primärvård, kostnad för OB-tillägg samt +13 mnkr som en konsekvens av
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden.
Den specialiserade somatiska sjukhusvården signalerar allt tydligare om bristande överensstämmelse
mellan uppdrag och tilldelade resurser, vilket påverkar ekonomistyrningen på ett negativt sätt.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

3 905,2

3 766,5

Kostnader

4 000,0

3 784,4

-94,8

-17,9

Resultat
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TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område. För
linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.

MEDARBETARE
Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande
period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet. Sjukfrånvarotalen för UTR
Uppdragsverksamhet Trafik fortsätter att förbättras. Länstrafikens arbete med MMI-mätningar
fortsätter under hösten.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning
med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år som uppgick till 10,02 %.
Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen bedöms kunna ligga något över det uppsatta
målet för helåret. Arbetet med utveckling av Framtidens Resesystem löper på enligt plan.

EKONOMI
Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.
Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,9 %.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

574,9

548,6

Kostnader

563,9

527,0

11,0

21,6

Resultat
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan inom de prioriterade områdena för året. Under perioden har bl.a. en ansökan
tagits fram med länets samtliga kommuner kring samplanering, länstransportplanen har varit på remiss
och arbetet fortskrider med att få till ett digitalt system för att ge mindre företag kostnadsfri rådgivning.
Region Kronoberg och länets kommuners nämnder för skola och Socialtjänst har även beslutat om ett
uppdrag kring att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik.
Styrtalet för Gröna Kronobergsmålen följs upp per år och kvarstår därmed på 3/10 mål uppnådda i
enlighet med 2016-års årsredovisning. Antalet samhandlingspunkter som är aktiverade har ökat något
sedan förra redovisningen och ligger över målvärdet.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet pågår enligt plan. Kommunikationsplanen följs. Ett förslag för revidering av Gröna Kronoberg
har under perioden tagits fram.
Styrtalet som mäter Region Kronobergs aktiva engagemang i projektutvecklingen har för kvartalet
överträffat målet, p.g.a. relativt få ansökningar med god förankring. Utvecklingsindex har tagits fram för
andra gången och visar en positiv utveckling.

EKONOMI
Arbetet pågår i stort enligt plan. Flera olika insatser har skett för att stötta kommunerna och andra
aktörer kring projektutveckling. Region Kronoberg har arbetat mer aktivt med att själva söka och driva
projekt bland annat har av EU beviljats en ansökan gällande ”Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg”
som kommer komma kommunerna till del.
Projektfinansieringen håller sig relativt konstant. Det positiva resultatet beror till viss del på
periodiseringar men kommer delvis också att uppnås vid årets slut.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

71,4

62,7

Kostnader

68,0

57,0

3,4

5,7

Resultat
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KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan. En rekrytering har genomförts inom bild och form och en regional
utvecklingssamordnare finns på plats sedan 1 augusti 2017. Dialog med sagobygdens kommuner har
genomförts. Smålandsoperans vänner har fått projektmedel för en förstudie och dialog pågår med både
Smålandsoperan och Musik i Syd gällande producentfunktion.
Uppföljningen av kultur i hela länet har minskat sedan föregående år och åtgärder för att hantera detta
har föreslagits i förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. Vad gäller styrtalen har
deltagartimmar på studieförbund överstigit förväntan och antal upphovspersoner minskat på grund av
förändrade definitioner.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet med att revidera Kulturplanen pågår enligt den beslutade processplanen. Under perioden har
förslaget till ny kulturplan diskuterats på vårforum och varit på remiss. Arbete med att ta fram ett
gemensamt positionspapper för kultur inom Regionsamverkan Sydsverige har pågått.
Utfallet för styrtalet om antal deltagande aktörer från civila samhället har överträffat målet.

EKONOMI
Arbetet pågår enligt plan. Staten ökade sin medfinansiering med 1 miljon kronor under 2017 utöver
uppräkning. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Egna medel har ej utnyttjats ännu och utbetalningar till ungdomsförbunden har ej skett.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

60,7

58,1

Kostnader

59,3

57,5

1,4

0,6

Resultat
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REGIONSTYRELSEN INKL VÅRDVAL
INVÅNARE
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet. Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden
pågår kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande.
Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Fokus har under året varit på krisberedskap, e-arkiv, upphandlingsprocessen och miljöprogrammet.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar följande resultat för perioden januari-augusti:
Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

1 762

1 663

-1 711

-1 677

51

-14

Kostnader
Resultat

67
Page 113 of 368

BILAGOR
Uppföljning av uppdrag beslutade i RF/RS under löpande år
Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

Uppdraget är under
verkställande.

Pågående

Förändring av
centrumorganisationen har
genomförts och fortsatt
analys och arbete pågår.

Internationell strategi, dnr 16RK287

Pågående

En översyn av det
internationella samarbetet är
framtagen. Redovisas vid
gruppledarträff i okt 2017 inför
vidare beredning av
handlingsplan.

Genomförande av medborgardialog
inom Region Kronoberg dnr
17RK971

Klar

Uppdraget är under
verkställande i styrelse,
nämnde roch beredningar

Klar

I maj 2016 höjdes
ersättningen från 600 kronor
till 900 kronor. Ersättningen
föreslås höjas till 1100 kr i
uppdragsspecifikationen för
2018.

Klar

Projektorganisation uppbyggd
och arbete pågår med att ta
fram handlingsplan och
utfasningsplan. Insatser för
specialistläkare och ST inom
allmänmedicin är beslutade,
liksom för ssk inom 24/7verksamheten.

Klar

I Region Kronobergs budget
2016 med flerårsplan 20172018 finns ett uppdrag om
införande av strukturerade
samtal med alla äldre
medarbetare i syfte att få fler
att vilja arbeta längre.

Vilande

-

Språkstödjare i verksamheten

Klar

En ny omgång av utbildning
för språkombud genomförs
med totalt 15 deltagare från
olika arbetsgivare, varav en
är från Region Kronoberg.
Språkpraktikprojektet pågår
med målgruppen nyanlända
med vårdkompetens.

Inriktning för utbyggnad av Ljungby
lasarett dnr 17RK929

Klar

Ärendet har hanterats av
styrelsen § 117/17

Pågående

Regionstyrelsen lämnade nytt
uppdrag § 149/17 att FoUberedningen inom ramen för
samverkansavtalet mellan
Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder
möjligheten till
forskningssamarbete kring
grön rehabilitering
med syfte att stärka fortsatt
självständighet och
livskvalitet.

Ljungby lasarett - ombyggnad av
vårdavdelningar, dnr 16RK2234
Översyn av centrumorganisationen i
Region Kronoberg

Höjd ersättning för
hemsjukvård/hembesök Vårdval
Kronoberg – primärvård dn
16RK768

Oberoende av hyrpersonal inom
vården dnr 16RK 2368
(uppdraget återkommer som ett
löpande uppdrag i budget)

Ta tillvara äldres kompetens i
Region Kronoberg dnr 15RK1954

Bonus för rekrytering av
vårdpersonal dnr 15RK1716

Grön rehabilitering dnr 14RK1152
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Reviderade
ekonomistyrningsprinciper för
Region Kronoberg 16RK1160
Delårsrapport Region Kronoberg
17RK729

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Höj säkerheten i
ambulansverksamheten, dnr
15RK1103
Korta väntetiderna till barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, dnr
15RK1903
Utvärdera förändringen av
åldersgräns till länets
ungdomsmottagningar, dnr
16RK1571
Läkemedel till äldre på särskilda
boenden, dnr 16RK780

Ekonomiska morötter för att
förbättra väntetider i vården

Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg dnr 17RK467

Mammografi för kvinnor över 74 år

Trafiknämnden

Namnsättning av samtliga bussar i
Kronobergs län, dnr 16RK1036

Regionala
utvecklingsnämnden

Skogsforskning, dnr 15RK1841
Regional strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden, dnr
15RK1016

Pågående

Se Regionstyrelsens
kommentar under
Ekonomiperspektivet

Klar

Uppdrag att vidta åtgärder
med målsättning om ett
resultat på 62 Mkr kan
uppnås m.m..
HSN beslutade om en
åtgärdsplan i juni 2017.

Pågående

Uppdraget ska
återaktualiseras inom Medicin
och akutcentrum (MAC)

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring under
2017.

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring under
2017.

Pågående

Se Hälso och
sjukvårdsnämndens
kommentar under
Invånarperspektivet

Pågående

Frågeställningen om
prestationsbaserad ersättning
eller anslagsfinansiering ingår
som ett delprojekt i översyn
och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i
Region Kronoberg, som ska
vara klar 2018-03-31. Hälsooch sjukvården har också fått
i uppdrag att "ta fram en
ekonomistyrningsmodell för
att skapa bättre
förutsättningar att hålla
budgeten" samt utreda
möjligheterna att utforma en
"lokal kömiljard".

Pågående

Arbete pågår för att
undersöka förutsättningar för
att tillskapa ett samlat
cancercentrum. Intern rapport
ska vara klar i maj, och
återkoppling till
regionfullmäktige ska ske i
juni 2018.

Klar

Information lämnas av
verksamheten om
möjligheterna att gå på
mammografi efter 74 år, mot
en avgift.

Klar

Förslaget togs bort i
beredning av budget 2017
pga avsaknad av finansieirng.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala skogsstrategin

Klar

En strategi
inklusive handlingsplan 20172020, antogs av RUN i maj.

69
Page 115 of 368

Produktionsstatistik
Produktionsstatistik augusti
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

117 486

116 992

118 700

494

17 jmf 16

17 jmf 15

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök

-1 214

0%

-1%

11 747

12 583

12 279

-836

-532

-7%

-4%

148 048

148 568

140 732

-520

7 316

0%

5%

69 679

73 272

64 728

-3 593

4 951

-5%

8%

3 060

2 816

2 802

244

258

9%

9%

Vårdtillfällen

97

88

94

9

3

10%

3%

Medelvårdtid

32

32

30

-1

2

-2%

6%

Beläggning i %

56

52

88

4

-32

8%

-37%

Primärvård besök annan vårdgiv
Rehabilitering o övr verksamhet
Sjukv.rådgivn besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök

1 253

1 168

946

85

307

7%

32%

28 907

26 328

26 346

2 579

2 561

10%

10%

14 784

14 274

14 121

510

663

4%

5%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

67 572

73 169

77 725

-5 597

-10 153

-8%

-13%

Vårdtillfällen

16 033

16 994

17 431

-961

-1 398

-6%

-8%

Medelvårdtid

4,2

4,3

4,5

-0,1

-0,2

-2%

-5%

Operationer i SV

2 884

3 007

3 078

-123

-194

-4%

-6%

Förlossningar

1 497

1 515

1 422

-18

75

-1%

5%

Födda barn

1 512

1 530

1 436

-18

76

-1%

5%

92,0

87,8

86,3

4,2

5,7

5%

7%

307,4

344,3

370,9

-36,9

-63,5

-11%

-17%

107 144

104 787

105 933

2 357

1 211

2%

1%

34 309

33 678

32 920

631

1 389

2%

4%

6 551

6 888

6 532

-337

19

-5%

0%

- varav planerade återbesök

44 438

43 765

45 453

673

-1 015

2%

-2%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna
- varav akut/oplanerade besök

- varav planerade nybesök

21 846

20 456

21 028

1 390

818

7%

4%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

99 349

93 751

92 388

5598

6961

6%

8%

Besök i dagsjukvård

38 190

37 139

33 791

1051

4399

3%

13%

7 489

7 433

7 323

56

110

1%

2%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

9 857

10 213

10 642

-356

-785

-3%

-7%

Vårdtillfällen

1 025

1 085

1 014

-60

11

-6%

1%

Medelvårdtid

9,6

9,4

10,5

0,2

-0,9

2%

-9%

Beläggning i %

71,3

67,8

71,9

3,5

-0,6

5%

-1%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,9

52,0

1,1

0,0

2%

0%

6 683

6 680

6 215

3

468

0%

8%

- varav dagkirurgi
Psykiatri

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare

1 948

1 917

1 887

31

61

2%

3%

24 181

23 499

24 239

682

-58

3%

0%
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda vpl inkl. perm.

28 764

29 381

28 293

-617

471

-2%

2%

Beläggning i %, inkl perm.

100,3

Disponibla vårdplatser

118,0

102,1

99,5

-1,8

0,8

-2%

1%

118,0

117,0

0

1

0%

1%

12 381

12 638

11 927

-257

454

-2%

4%

69

69

66

0

3

0%

5%

Antal behandlade patienter

50 759

51 844

51 442

-1 085

-683

-2%

-1%

Total patienttid, timmar

73 212

69 927

72 034

3 285

1 178

5%

2%

Röntgen undersökningar

67 557

70 046

68 008

-2 489

-451

-4%

-1%

Röntgen CLV

46 216

48 461

47 578

-2 245

-1 362

-5%

-3%

Röntgen LL

21 341

21 585

20 430

-244

911

-1%

4%

Mammografier

33 418

16 282

25 488

17 136

7 930

105%

31%

9 603

9 516

9 477

87

126

1%

1%

2 956 784

2 743 702

2 705 776

213 082

251 008

8%

9%

24 342

24 093

22 971

249

1 371

1%

6%

187 239

195 482

174 442

-8 243

12 797

-4%

7%

19 337

17 805

18 026

1 532

1 311

9%

7%

Besök, läkare m vårdavtal.

4 727

4 929

6 940

-202

-2 213

-4%

-32%

Besök, läkare m ersättn enligt lag

9 718

9 641

10 068

77

-350

1%

-3%

Delegerade besök sjuksköterskor

2 962

2 439

3 959

523

-997

21%

-25%

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin (serolog. analyser)
Mikrobiologiska analyser
Pat och Cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Besök Sjukgymn, vårdavtal

3 186

3 425

3 274

-239

-88

-7%

-3%

21 225

23 951

24 796

-2 726

-3 571

-11%

-14%

Besök Naprapat

1 152

1 251

1 095

-99

57

-8%

5%

Besök Psykoterapeut

1 111

929

604

182

507

20%

84%

Besök Sjukgymn, ersättn enl lag
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-26

§201

Närmare Kronobergaren –
Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 (17RK1562)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de kommande
tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare
i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska
ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och
sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten
vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har
varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar
utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i
budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer.
Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i
länet. Underlaget vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som
redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälsooch sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-26

att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de kommande
tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
Beslutsunderlag

 §274 RSAU Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 Förslag till beslut - Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 §79 HSN Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027
 Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård 2017 - 2027
 Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§274

Närmare Kronobergaren –
Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 (17RK1562)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de kommande
tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.

Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare
i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska
ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och
sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten
vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har
varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar
utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i
budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer.
Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i
länet. Underlaget vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som
redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälsooch sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Yrkanden
- Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

- Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande ändringsyrkande på beslutsats två:
"att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de
kommande tre åren."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Roland Gustbée
(M), ersättaren Charlotta Svanberg (S) och regiondirektören Martin Myrskog.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet klockan 10.35-10.40 för överläggningar.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Ordförande Anna Franssons (S) ändringsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag och
finner att så är fallet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes ändringsyrkande och finner
att så är fallet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027 samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

Beslutsunderlag

 §79 HSN Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027
 Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 UTVECKLINGSSTRATEGI HÄLSO OCH SJUKVÅRD_24 augusti 2017
 Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1562
Handläggare: Eva Lindberg, Utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-10-17

Regionstyrelsen

Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de
kommande tre åren
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per
mandatperiod.

Sammanfattning
Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för
beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken
är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god
inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse
för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i
våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälsooch sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen
och sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för
en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas
genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med
tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat
synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande
genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1562
Handläggare: Eva Lindberg, Utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-10-17

hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag – Närmare Kronobergare – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027
Sammanställning av källor och underlag

Sida 2 av 2
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-30

§ 79.

Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 17RK1562

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Sammanfattning
Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare i
Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge
medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och sjukvård:
primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt
tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har
varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar
utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i
budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga organisationer,
pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer. Genom särskilda
undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget
vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda
dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälso- och
sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-30

respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027.
Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Michael Sjöö (S), Charlotta Svanberg (S) och Marita Bengtsson (MP) instämmer i Roland
Gustbées (M) och Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Roland Gustbée (M) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Charlotta Svanberg (S), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée
(M) och Marita Bengtsson (MP) yrkar bifall till presideberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
1) Presideberedningens förslag till beslut
2) Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande
3) Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på förslagen enligt följande
- Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt presideberedningens
förslag till beslut och finner att så är fallet.
- Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt Britt-Louise
Berndtssons (C) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
- Hon frågar om om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt Roland Gustbées
(M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland
Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 2017-2027
UTVECKLINGSSTRATEGI HÄLSO OCH SJUKVÅRD_24 augusti 2017
Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
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Datum: 2017-08-30

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1562
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-08-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027

Sammanfattning
Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för
beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken
är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god
inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse
för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i
våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälsooch sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen
och sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för
en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas
genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med
tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat
synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande
genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren
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Charlotta Svanberg
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ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
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Beslutsunderlag – Närmare Kronobergare – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027
Sammanställning av källor och underlag
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I KRONOBERG SKA
VÅRDEN VARA TILL FÖR
ALLA

I KRONOBERG SKA
VÅRDEN VARA NÄRA
OCH SAMORDNAD

• VI SKA ERBJUDA EN JÄMLIK VÅRD

• VI SKA UTVECKLA NYA SÄTT ATT VARA

• VI SKA ARBETA TILLSAMMANS FÖR
PATIENTENS BÄSTA

• VI SKA STYRA OCH LEDA PROAKTIVT
• VI SKA ARBETA HÅLLBART OCH SYSTEMATISKT
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TILLGÄNGLIGA

• VI SKA ERBJUDA RÄTT VÅRDNIVÅ I RÄTT TID
• VI SKA SÄKERSTÄLLA KONTINUITET I
VÅRDPROCESSER
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I KRONOBERG SKA
INVÅNARNA KUNNA VARA
AKTIVA MEDSKAPARE I SIN
HÄLSA OCH VÅRD

I KRONOBERG SKA
PATIENTENS BEHOV
MÖTAS MED KOMPETENS
OCH ARBETSGLÄDJE

• VI SKA VARA EN FÖREBYGGANDE OCH

• VI SKA UTVECKLA VÅRT LÄRANDE FÖR EN

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

• VI SKA ERBJUDA VARJE PATIENT HÖG
DELAKTIGHET
• VI SKA KOMMUNICERA PROFESSIONELLT

Hälso- och sjukvården gör stor skillnad för kronobergarna varje dag. Vi är en
viktig samhällsaktör i arbetet med att främja en god hälsa hos kronobergarna,
men framförallt finns vi där och möter varje individs unika behov av hälso- och
sjukvård. Det gör arbetet meningsfullt och viktigt.
Det är i varje möte som värdet av vården avgörs. Det är också där, nära kronobergaren, som vår styrka finns. I nationella jämförelser får vi kvitto på att vi
levererar en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, och att vi gör det med service
och stor respekt för människan.
Hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och vi vet att vi kommer att vara fler
kronobergare i framtiden. Den tekniska och medicinska utvecklingen innebär att
vi kan göra allt mer för allt fler. Det gör att vi lever längre och kan ha ett gott liv
högre upp i åldrarna. Förutom möjligheter ställer detta nya krav på vår omställningsförmåga och förmåga att samarbeta. Genom att ligga steget före och planera
framåt kan vi forma vår egen utveckling och erbjuda det bästa för kronobergarna
även i framtiden.
I första hand är utvecklingsstrategin ett stöd för beslutsfattare i Region Kronoberg
– som en vägledning i de beslut vi fattar. Tanken är också att den ska ge medarbetare,
medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av hälso- och
sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör. Strategin tecknar
vår gemensamma målbild och vad vi behöver ha fokus på de kommande tio åren.
Målbilden innebär att vi tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och
sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och
sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för
en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin kommer att
förverkligas med stöd av våra årliga verksamhetsplaner.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare kronobergaren

KUNSKAPSBASERAD VÅRD

• VI SKA HA LÄTTILLGÄNGLIGA VERKSAMHETSSTÖD

• VÅRA MEDARBETARE SKA KUNNA ARBETA
PÅ TOPPEN AV SIN KOMPETENS
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FÖRORD

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Charlotta Svanberg (S)
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

ATT MÖTA EN HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD I FÖRÄNDRING
Vi befinner oss i en föränderlig värld och hälso- och sjukvården påverkas både direkt och indirekt av en mängd
omgivande faktorer. Det ger oss stora möjligheter att
utveckla vården, samtidigt som det innebär utmaningar.
Genom att lyfta blicken, och ta hänsyn till det som sker
omkring oss, kan vi vara bättre rustade att leda utvecklingen i en medveten och önskad riktning.

SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
Sverige placerar sig ofta högt i internationella jämförelser bland annat vad det gäller demokrati, pressfrihet
och jämställdhet. Graden av tillit och förtroende i
samhället är viktig för både hållbar och demokratisk
utveckling. Samtidigt ser vi ökande hälsoklyftor och
ekonomisk ojämlikhet i befolkningen. Hälso- och
sjukvården har därför en viktig roll att erbjuda en
jämlik vård.
Globala utmaningar, som antibiotikaresistens, epidemier och klimatförändringar, kräver gemensamma
krafttag på både lokal och global nivå. Dessutom är
tempot högt när det gäller nya tekniska innovationer och
medicinsk utveckling, vilket kan förbättra livskvaliteteten och hälsan för många människor. Det kommer

”

att kräva förändrade arbetssätt och en lösning av
finansieringsfrågan.
Rådande konsumtionsmönster har en negativ inverkan
på människors hälsa, klimat och miljö. Kommuner,
landsting och regioner har en central roll i arbetet för
att nå en hållbar utveckling och växla om till ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbara levnadsmönster.

FÖRÄNDRAD DEMOGRAFI
Under de senaste decennierna, särskilt sedan mitten av
00-talet, har Kronobergs län haft en påtaglig befolkningstillväxt. 2017 års befolkningsprognos visar en
fortsatt tillväxt för Kronoberg. Mellan 2017-2027
förväntas antalet invånare i länet öka med 10 procent.
Antalet äldre i vårdintensiv ålder, 80+, förväntas öka
till följd av att fyrtiotalisterna kommer in i detta
åldersspann. Samtidigt förväntas den yngre delen av
befolkningen, 0–19 år öka, bland annat på grund
av invandring och ökat barnafödande. Även antalet
invånare i arbetsför ålder förväntas öka, men inte i
samma takt som övriga grupper. Detta innebär att
färre kommer att behöva försörja fler.

Att känna trygghet och ha
förtroende för hälso- och sjukvården

”

RÖST FRÅN KRONOBERG
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197 000

217 000
0

FRAM TILL 2027 FÖRVÄNTAS ANTALET INVÅNARE ÖKA MED 10 %, FRÅN 197 000 TILL 217 000.

SJUKDOMSPANORAMA
OCH BEHOVSGRUPPER
Medellivslängden i Sverige ökar och hälsan i befolkningen förbättras, men skillnader i fysisk och psykisk
hälsa mellan sociala grupper är påtaglig. Hälso- och
sjukvården kan inte ensam lösa ojämlikheten, men
kan bättre anpassas till olika gruppers och individers
behov. Flertalet Kronobergare är handlingskraftiga
och kan med rätt information och kunskap fatta kloka
beslut om sin hälsa. En hållbar arbetshälsa och god
hälsoutveckling genom hela livet är en viktig förutsättning för både individ och samhälle.
Med stigande medellivslängd och förbättrade behandlingsmetoder ökar andelen med kronisk sjukdom som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes,
lungsjukdom, ledsjukdom, cancer och psykisk ohälsa.
Multisjuklighet, flera kroniska sjukdomar, är särskilt
vanligt hos äldre. Detta är en grupp med stora behov
av nära och samordnad vård. Den ökande förekomsten
av kroniska sjukdomar ställer krav på resurseffektiva
arbetssätt och rätt läkemedelsanvändning, men också
på mer egenvård och preventiva åtgärder. Hälsosamma
levnadsvanor stödjer en positiv hälsoutveckling och
kan bidra till att förhindra sjukdomsutveckling.
Barns och ungas hälsa i Sverige är i flera avseenden
bland de bästa i världen, men den psykiska ohälsan

fortsätter att öka. Psykosomatiska symtom som oro
och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk
bland skolungdomar är några exempel på den oroande
utvecklingen. Andra oroande exempel är stressrelaterade
symtom, framförallt bland flickor, och ett ökat antal
unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest.

KUNSKAPSBASERAD VÅRD
Svensk hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv sektor
och håller hög kvalitet på flera sätt, men det finns en
alltför stor variation i hur bästa kunskap tillämpas. För
att kunna använda bästa tillgängliga kunskap i varje
möte mellan vårdpersonal och patient krävs en tydlig
och hållbar struktur för kunskapsstyrning. Strukturen
ska möjliggöra tillgång till nationellt och professionsspecifikt kunskapsstöd, stöd till uppföljning och resultat samt för verksamhetsutveckling och ledarskap. Det
krävs också en vidareutvecklad samordning mellan nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå gällande diagnosoch ämnesområden. En av utgångspunkterna bör vara
erfarenheter från arbetet med regionala cancercentrum
och samverkan mellan läkemedelskommittéerna.
Inom ramen för kunskapsstyrningen behöver också
beslut fattas om hur vården ska organiseras. Såväl
kvalitet som patientsäkerhet kan förbättras med ökade
patientvolymer per vårdenhet och behandlare.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS VÅRDNIVÅER OCH
SAMVERKAN

Det finns välfungerande strukturer för samverkan
mellan huvudmän på region-, landstings- och
kommunnivå. I arbetet med att utveckla den nya
nära vården är denna samverkan en framgångsfaktor.

Den framtida hälso- och sjukvården behöver organiseras utifrån nya styrande principer som bygger
på närhet till patienten. Utvecklingen av kunskap,
demografi och sjukdomspanorama, samt patienters
och närståendes ökande förväntningar på service och
delaktighet gör denna förändring nödvändig. Mer
resurser behöver styras till de delar i systemet som
har goda förutsättningar att hantera både närhet till
patienter och komplexitet i sjukdomstillstånd.

DEN DIGITALA
UTVECKLINGEN

Hälso- och sjukvården står inför en omställning från
en sjukhustung vård till en vård närmare patienten.
Primärvårdens centrala roll i hälso- och sjukvårdssystemet behöver förstärkas för att vara basen i en ny
nära vård. Sjukhusens specialistvård ska också vara
en del i den nära vården genom att erbjuda insatser
i öppna vårdformer. När patientens tillstånd kräver
resurser som inte kan tillgodoses inom den nära
vården måste det finnas tillgång till specialiserad
slutenvård, dygnet runt. Denna vård behöver nivåstruktureras och koncentreras för att kunna säkra
kvalitet och patientsäkerhet.

11 500
2017

Den digitala utvecklingen har på några decennier
möjliggjort ett helt nytt samhälle. Det har skapat
större möjligheter för individen att vara delaktig och
att själv styra sin vardag. Samtidigt som mer viktig
information blir tillgänglig för fler, innebär den ökade
informationsmängden också svårigheter att sortera,
och riskerna för spridning av desinformation tilltar.
Kraven på källkritisk granskning är därför höga. Digitala
säkerhetshot mot samhällsviktiga funktioner, som till
exempel hälso- och sjukvården, blir också vanligare.
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har
formulerat en gemensam vision för e-hälsa som strävar
efter ”att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i
syfte att underlätta för människor att uppnå en god
och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
i samhällslivet”.

1 + 0,86
ENLIGT PROGNOSEN KOMMER FÖRSÖRJNINGSKVOTEN FRAM TILL ÅR 2027 ATT ÖKA FRÅN DAGENS 80,5 TILL 86,7.
DET INNEBÄR ATT VARJE PERSON KOMMER ATT BEHÖVA FÖRSÖRJA DRYGT 0,86 PERSONER UTÖVER SIG SJÄLV.

Region Kronoberg ska aktivt bidra till att visionen
uppnås. Invånarna vill kunna vara lika digitala i
kontakten med hälso- och sjukvården som de är i sin
övriga vardag. Många sektorer i samhället har under
senare år genomgått en betydande digitalisering, så
även hälso- och sjukvården. Men för att hänga med i
den snabba utvecklingen behöver hälso- och sjukvården erbjuda nya och förbättrade tjänster till både
invånare och personal.

15
500
2027

EKONOMI OCH
FÖRSÖRJNINGSKVOT
Det som har beskrivits som möjligheter och utmaningar de närmaste tio åren har en stark koppling till
de resurser som finns tillgängliga. Svensk hälso- och
sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av

ANTALET ÄLDRE I VÅRDINTENSIV ÅLDER, 80+, FÖRVÄNTAS ÖKA FRÅN 11 500 TILL 15 500 PERSONER.
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1 900 / ÅR

investeringar i akutsjukhus och annan specialistvård.
Fortsätter vi att finansiera välfärden på samma sätt
som idag kommer sannolikt en betydande skattehöjning att behövas. För att bryta mönstret och åstadkomma såväl ökad kvalitet som bättre tillgänglighet
och effektivare resursutnyttjande, krävs en förändring
av strukturen och sättet att organisera hälso- och
sjukvården. Förändringar i demografin medför att försörjningskvoten förväntas öka. Enligt prognoser fram
till år 2027 väntas en ökning i Kronoberg från dagens
80,5 till 86,7. Det innebär att varje person i arbetsför
ålder behöver försörja 0,86 personer utöver sig själv.
Den snabba utvecklingen av teknik, behandlingar och
läkemedel ger oss stora möjligheter att förbättra vården, samtidigt som begränsningar i ekonomin kräver
hårdare prioriteringar, följsamhet till upphandlingar,
avtal och beslut om verksamhet och finansiering.
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MÅLBILD:

NÄRMARE
KRONOBERGAREN
NÄRA INDIVIDEN

År 2027 är hälso- och sjukvården närmare kronobergaren
på flera sätt, på nya sätt. Vi lever Region Kronobergs
vision om ett gott liv i ett livskraftigt län och vår
värdegrund i mötet med individen och matchar hens
behov och förväntningar med kompetenserna inom
vården på bästa sätt. När vi bedriver hälso- och sjukvård
nära och tillsammans med patienten är vi effektiva
och levererar hög kvalitet, vi bidrar till en jämlik hälsa
för hela befolkningen, vi tar vara på individens egen
förmåga och visar respekt för alla människors rättigheter
och lika värde.

Vi arbetar för att ge människor ett gott liv och möjlighet
till en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar.
Vi har en bra dialog med patienten och närstående.
Deras erfarenheter och förmågor är viktiga delar
i beslutsfattandet och personen som besöker oss
har god möjlighet att vara aktiv i planeringen och
genomförandet av den egna vården. Vi tillgodoser
kronobergarens behov av information och anpassar
den individuellt.

NÄRA VÅRD

VÄGEN DIT

Vi bedriver hälso- och sjukvård nära med tydligt fokus
på öppen vård. Primärvården är basen och vägen in i
vården. Där finns förutsättningar att se hela patientens
vårdbehov, möta komplexa sjukdomstillstånd och lotsa
till rätt vårdnivå. Sjukhusen erbjuder öppna vårdformer
i allt större utsträckning. Det nära samarbetet mellan
primärvård, sjukhus och kommuner ger en röd tråd
i patientens kontakt med vården, hela vägen och fler
patienter kan färdigbehandlas utan att behöva vistas på
sjukhus. Det känns tydligt och tryggt både för patienten
och för medarbetaren och det stärker patientsäkerheten.

För att ta oss närmare kronobergaren behöver vi
prioritera och fokusera. Utvecklingsstrategins fyra
strategiska inriktningar vägleder oss på resan:
1 I Kronoberg ska vården vara till för alla
2 I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
3 I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva
medskapare i sin hälsa och vård
4 I Kronoberg ska patientens behov mötas med
kompetens och arbetsglädje

Mobila lösningar och flexibla vårdformer gör oss tillgängliga på nya sätt. Nya digitala verktyg och nya möjligheter för kronobergaren att främja sin egen hälsa är
ytterligare komplement till den fysiska tillgängligheten.

”
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Närhet, trygghet, att känna sig säker ”
RÖST FRÅN KRONOBERG
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KRONOBERGAREN VILL KÄNNA TRYGGHET OCH FÖRTROENDE I MÖTET MED VÅRDEN.

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027

1

STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG
SKA VÅRDEN VARA
TILL FÖR ALLA

12

VI SKA ERBJUDA EN JÄMLIK VÅRD

VI SKA STYRA OCH LEDA PROAKTIVT

Hälso- och sjukvården ska arbeta för en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser har vi en unik möjlighet att stödja
en positiv hälsoutveckling. Vårdens insatser ska vara
jämlika och ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet.
Detta innebär att personer med lika behov av vård ska
erbjudas lika vård. Den som har det största behovet av
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

En god och jämlik vård fordrar ett starkt förebyggande
och hälsofrämjande fokus. Vi behöver följa hälsoläget
och uppmärksamma de skillnader och skiftande behov
som finns mellan olika grupper i samhället och mellan
könen. För att kunna ligga steget före och undvika
fragmenterade arbetssätt, som kännetecknar dagens
insatsfokuserade vårdmodell, krävs en mer proaktiv
styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Vården
ska utgå från patienternas behov och organisatoriska
gränser i vårdprocessen ska överbryggas.

Det är i mötet mellan patient och vårdgivare som
värdet i vården skapas. Mötet är avgörande för att
kunna nå jämlika insatser och resultat. Mötet ska vara
personcentrerat och icke diskriminerande, det ska
stödja personens egna psykosociala resurser, bestå av
kommunikation som patienten kan ta till sig och det
ska erbjuda kontinuitet. Då kan personens tilltro till
sin egen förmåga och förtroendet för vården stärkas.

Proaktiv styrning och ledning innebär att vi utgår från
fakta om förväntad utveckling, gör prioriteringar och har
modet att fatta rätt beslut. Det i sin tur skapar förutsättningar för proaktiva arbetssätt i vården, som till exempel
kan innebära att utveckla arbetet med riskanalyser eller
riktade åtgärder gentemot olika behovsgrupper. En tydlig
och välfungerande internkommunikation är en nyckelfaktor för att lyckas skifta förhållningssätt.

VI SKA ARBETA TILLSAMMANS
FÖR PATIENTENS BÄSTA

VI SKA ARBETA HÅLLBART OCH SYSTEMATISKT

Kronobergarna ska kunna ha högt förtroende och känna
trygghet inför mötet med vården. Vår värdegrund,
respekt för människan, kännetecknas av omtanke,
professionalitet, engagemang och ett helhetsperspektiv.
Den ska genomsyra hela vår organisationskultur, från
ledning till det enskilda patientmötet. Varje chef och
medarbetares sätt att bemöta och kommunicera spelar
roll för hälso- och sjukvårdens resultat och förtroende.
En gemensam målbild och en vårdideologi som kännetecknas av samarbete och samhörighet för patientens bästa, påverkar möjligheterna att uppfylla vårt
uppdrag tillsammans. Det stärker också känslan av
sammanhang och meningsfullhet i det dagliga arbetet,
för både chefer och medarbetare.

Hur hälso- och sjukvården är organiserad har stor
betydelse för en jämlik vård. Tydlig ledning, systematiska arbetssätt och hållbara förbättringsarbeten bygger
grunden för en jämlik och säker vård. Det är också en
förutsättning för att vården ska vara effektiv, det vill
säga att den ger bästa hälsoresultat utifrån befintliga
resurser. Hälso- och sjukvården ska ta ansvar för att
arbeta hållbart inom alla områden, till exempel läkemedel, kost, materialanvänding och lokaler.
Vi ska på ett systematiskt sätt analysera skillnader i vårdens
insatser och resultat för att kunna följa verksamhetens
påverkan på den jämlika hälsan. Kronobergarna ska
känna sig trygga med att alla vårdcentraler har samma
förutsättningar att driva jämlik vård, oavsett utförare.
Vården ska stödja befolkningens hälsa genom insatser
till alla och riktade individuella insatser. Barnhälsovård
är ett exempel där ett basprogram erbjuds till alla barn
medan mer individuella insatser kan riktas till barn
och föräldrar med ökad risk för ohälsa.
13

KRONOBERGARNA VILL HA ENKLARE OCH MER FLEXIBLA SÄTT ATT KOMMA I KONTAKT
MED VÅRDEN. DET ÄR VIKTIGT ATT KUNNA LITA PÅ ATT MAN FÅR HJÄLP NÄR MAN
BEHÖVER DET OCH MÅNGA VILL GÄRNA TRÄFFA SAMMA VÅRDPERSONAL.

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027
VI SKA UTVECKLA NYA SÄTT ATT
VARA TILLGÄNGLIGA

2

STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG SKA
VÅRDEN VARA NÄRA
OCH SAMORDNAD
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Vården ska vara lättillgänglig för kontakt, bedömning och besök. Hälso- och sjukvården ska tillgodose
patientens behov av kontinuitet och säkerhet. När
vården organiseras är det viktigt att ta hänsyn till
personers fysiska, kognitiva och kommunikativa
förutsättningar, och att behoven ofta skiftar över tid.
Hälso- och sjukvården behöver därför utveckla sin
flexibilitet för att bättre kunna möta individen med
hög kvalitet på ett så effektivt sätt som möjligt. Patienten
ska möta vårdpersonal med rätt kompetens utifrån
sina behov.
Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig
kommer vården närmare patienten, fysiskt och virtuellt.
Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för
patienten med hjälp av tekniska och digitala lösningar,
oberoende av tid och plats. De digitala kontaktvägarna ska utvecklas i syfte att erbjuda en alternativ
vårdnivå för patienterna. För vården innebär detta att
onödig administration minskar och att utrymme frigörs för de personer som i högre grad behöver fysiska
besök. Utformningen av vården måste ske med hög
patientdelaktighet.
VI SKA ERBJUDA RÄTT VÅRDNIVÅ I RÄTT TID

Omställningen till en nära vård innebär en förstärkning
av öppna och mobila vårdformer och vårdnivåer. Hälsooch sjukvårdens organisation och arbetssätt ska skapa
förutsättningar för kronobergaren att få kunskap om
egenvård och till vilken vårdnivå man ska vända sig.

Tydlig kommunikation möjliggör att patienter får
vård på rätt vårdnivå och med minskade väntetider.
Det ska vara lätt att hitta rätt.
En välfungerande primärvård ska utgöra basen, men
även mer avancerade insatser ska ingå i den nära vården.
Vid behov ska primärvården lotsa kronobergaren till
rätt vårdnivå. Den vård som inte, på grund av kvalitets- eller effektivitetsskäl, kan bedrivas nära ska
koncentreras inom regionen eller i vårdsamverkan
med andra landsting och regioner.
VI SKA SÄKERSTÄLLA KONTINUITET
I VÅRDPROCESSER

I den nära vården spelar kontinuitet en viktig roll,
främst för individen men också för verksamhetens
effektivitet. När kontinuiteten brister medför det att
patienter söker vård i högre utsträckning. Genom
kontinuitet i vårdkontakten möjliggörs en relation
som skapar tillit och trygghet hos patienten. Det
ökar förutsättningarna för god och säker vård. Det är
särskilt angeläget för multisjuka, i alla åldrar, och för
barn och unga.
Hälso- och sjukvården ska erbjuda fast vårdkontakt och
individuell planering. Patienten ska kunna känna sig
delaktig och trygg i att veta vilka vårdinsatser som är
planerade och när. Verksamheterna ska genom ett processorienterat arbetssätt, god samordning mellan professioner och vårdgivare stärka kontinuiteten i vården.
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KRONOBERGAREN VILL FÅ ETT GOTT BEMÖTANDE, VILL BLI TAGEN PÅ ALLVAR OCH BLI LYSSNAD
PÅ. DET ÄR VIKTIGT ATT FÅ INFORMATION OM VAD MAN KAN GÖRA SJÄLV FÖR SIN HÄLSA.

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027
VI SKA VARA EN FÖREBYGGANDE
OCH HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSOOCH SJUKVÅRD

Vi ska på ett systematiskt sätt stödja patienter
att förebygga sjukdom, sjukdomsförsämring och
återinsjuknande. Stöd för egenvård och förändring av
levnadsvanor ska vara väl integrerat i vårdprocesser.
Patientens egna resurser för att behålla och främja sin
hälsa ska stimuleras och ett särskilt fokus ska finnas på
tidiga tecken på ohälsa hos barn och unga. I vårdens
uppföljnings- och utvecklingsarbete ska förebyggande
och hälsofrämjande arbete vara en självklar del.
Hälso- och sjukvården ska ha en samordnande funktion
i det gemensamma arbetet med andra aktörer i länet.
Ett särskilt ansvar ska finnas runt spridning av kunskap
och initiativ till dialog, forskning och utveckling.
VI SKA ERBJUDA VARJE
PATIENT HÖG DELAKTIGHET

Vården ska vara personcentrerad och möta patienten
och närstående i dialog. Personens kunskap, erfarenheter, motivation och resurser ska ligga till grund för
ett delat beslutsfattande om bästa och mest effektiva
vård och egenvård. Ett särskilt fokus ska finnas på delaktighet hos personer med nedsatt autonomi och barns
delaktighet som patient och som närstående.

”

Region Kronobergs värdegrund ska genomsyra varje
vårdkontakt och patientens delaktighet ska efterfrågas
genom hela vårdprocessen. Vårdens lokaler ska vara
ändamålsenliga och möjliggöra ökad patientdelaktighet.
Patienter ska även på ett systematiskt sätt erbjudas
vara delaktiga i verksamheternas förbättrings- och
utvecklingsarbete.
VI SKA KOMMUNICERA PROFESSIONELLT

För att kunna vara delaktig i sin vård ska varje patient,
oavsett ålder, ha möjlighet att få tillgång till, förstå,
värdera och tillämpa hälsoinformation. Vården ska
efterfråga patientens behov av information och anpassa
den efter individuella förutsättningar. Generell
information och kommunikation ska vara tydlig och
samordnad, ta hänsyn till samhällets mångfald och
erbjudas på olika sätt.
Patienten ska ha möjlighet att delge vården information om sitt hälsoläge inför en vårdkontakt. Alla vårdkontakter ska dokumenteras på ett effektivt sätt utan
dubbeldokumentation och patienten ska ha tillgång
till sin journal och vårdplanering. En patient som är
välinformerad om sin fortsatta vård och behandling är
en avgörande förutsättning för patientsäkerheten i hela
vårdkedjan. Men det är viktigt att det finns rutiner
och arbetssätt som säkerställer att varken patient eller
närstående behöver vara informationsbärare mellan
vårdnivåer och vårdgivare.

Att läkaren lyssnar och låter en vara delaktig
i samtalet och sin egen vård

”

RÖST FRÅN KRONOBERG
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KRONOBERGAREN VILL FÅ HJÄLP AV RÄTT KOMPETENS UTIFRÅN SINA BEHOV. MAN VILL
MÖTA KUNNIG PERSONAL OCH KÄNNA SIG TRYGG MED ATT FÅ SVAR PÅ DE FRÅGOR MAN
HAR. DET ÄR VIKTIGT ATT PERSONALEN ÄR PROFESSIONELLA OCH VISAR INTRESSE.
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STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG
SKA PATIENTENS
BEHOV MÖTAS MED
KOMPETENS OCH
ARBETSGLÄDJE
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SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027
VI SKA UTVECKLA VÅRT LÄRANDE
FÖR EN KUNSKAPSBASERAD VÅRD

Vårdens kultur och struktur ska stimulera till kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte inom och mellan
professionsgrupper, verksamheter och vårdgivare.
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv
medverkan av patienter, ska tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård.
Ledare ska driva utvecklingsfrågor i sin verksamhet
och medarbetare ska delta aktivt utifrån sin kompetens. Verksamheternas tillgång till egen data för
uppföljning, prioritering och förbättringsarbete är en
viktig utvecklingsfråga.
Strukturen för den övergripande kunskapsstyrningen
ska bygga på en balans mellan tillit till professionernas
kunskaper och erfarenheter, styrning med utgångpunkt
i riktlinjer, vårdprogram, ekonomi och delaktighet
från patienter. Region Kronoberg ska delta i nationella
och sjukvårdsregionala programråd och samverka med
länets kommuner och utbildningsaktörer. Kunskapsstyrningen ska stödja att bästa möjliga kunskap är
tillgänglig vid varje patientmöte.
VI SKA HA LÄTTILLGÄNGLIGA
VERKSAMHETSSTÖD

Kunskaps- och beslutsstöd ska vara integrerade i de
system som används i vårdens vardag. Relevanta och
uppdaterade diagnos- och behandlingsrekommendationer ska vara lättillgängliga och stödja den jämlika
vården utifrån patientens behov. Region Kronoberg
ska vara en aktiv part i den nationella och professionsspecifika utvecklingen av kunskaps- och beslutsstöd
och digitala lösningar.

Digitala lösningar med samordnad support ska finnas
i alla verksamheter med syfte att underlätta för medarbetare att, tillsammans med patienten, fatta beslut om
bästa vård.
Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och
användarvänliga.
VÅRA MEDARBETARE SKA KUNNA
ARBETA PÅ TOPPEN AV SIN KOMPETENS

Vårdens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö där
medarbetare upplever arbetsglädje, meningsfullhet
och trygghet i att kunna arbeta utifrån sin kompetens.
Med en gemensam målbild i kompetensförsörjningsarbetet finns goda förutsättningar för en bra dialog
mellan ledning, verksamheter och HR-organisation.
Detta skapar en samstämmighet runt rekrytering,
kompetensutveckling och användning av vårdens
samlade kompetens. Ett aktivt arbetsmiljöarbete för
hälsofrämjande arbetsplatser ska stödja hållbart ledaroch medarbetarskap och en god arbetshälsa.
Ledare inom Region Kronoberg ska vara modiga,
motiverade och uthålliga i sitt ledarskap. De ska aktivt
bidra till vårdens helhet, beslutfattande och utveckling.
Kompetensutveckling ska erbjudas till chefer och
medarbetare, främst utifrån organisationens och verksamhetens behov, men även utifrån den egna professionella utvecklingen.
Genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser kan vården
bättre bemannas med egen personal. På så sätt stärks
förutsättningarna för en effektiv och patientsäker vård
med hög grad av kontinuitet för patienterna.

19

VÅRT FORTSATTA ARBETE
Utvecklingsstrategin ”Närmare kronobergaren” visar
riktningen för Region Kronobergs hälso- och sjukvård
under kommande tioårsperiod, fram till år 2027. Stora
möjligheter väntar, men också utmaningar. Prioriteringar behöver göras och arbete med utveckling och
forskning behöver initieras. Under de kommande årens
planering ska tydliga uppdrag kopplas till och definieras
i handlingsplaner och verksamheternas verksamhetsplaner. För att kunna möta en hälso- och sjukvård i
förändring kommer utvecklingsstrategins aktualitet att
prövas på ledningsnivå en gång varje mandatperiod.
Flera faktorer påverkar samtliga fyra inriktningar i strategin
och verksamhetsutveckling är:

FÖREBYGGANDE OCH
HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD

FAKTAINSAMLING OCH UNDERLAG
Fokus i arbetet med utvecklingsstrategin har varit kronobergarens behov. Input till
strategin har bland annat varit:

KULTUR OCH VÄRDEGRUND

• Dialoger med invånare, patientrepresentanter, medarbetare, chefer och personer

KUNSKAPSSTYRNING OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

• Fakta om demografisk utveckling, sjukdomspanorama och behovsgrupper

LOKALER OCH VÅRDMILJÖER

i olika nyckelfunktioner samt politisk ledning

• Lagtext
• Region Kronobergs vägledande policy och styrdokument

PERSONCENTRERAD VÅRD
OCH KOMMUNIKATION

• Framåtblickande nationella utredningar och styrdokument från andra landsting

RESURSER OCH UPPFÖLJNING

På regionkronoberg.se/narmarekronobergaren kan du ta del av det bakgrundsmaterial som ligger till grund för strategin och vårt fortsatta arbete.

och regioner

TEKNIK OCH DIGITALISERING
VÅRDNIVÅER OCH SAMVERKAN

UTVECKLINGSSTRATEGIN

20

BUDGET

VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN
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Utvecklingsstrategi – Närmare Kronobergaren
Sammanställning av källor och underlag som använts i arbetet med förslag till
Utvecklingsstrategi – Närmare Kronobergaren.
Critical Care (2017) The hospital of tomorrow in 10 points. Full text
Folkhälsomyndigheten (2016) Folkhälsan i Sverige 2016. Full text
Folkhälsomyndigheten (2017) Folkhälsans utveckling årsrapport 2017. Full text
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Full text
Implementing Consulting group (2015) Norén Dag, Hälso- och sjukvårdens
och omsorgens viktiga paradigmskifte. Full text
Institutet för framtidsstudier (2016)Bortom IT – Om hälsa i en digital tid. Full
text
Inera (2016) Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård. På väg mot vision
2025. Full text
Kairos Future (2016) Drömsamhället 2016. Full text
Landstinget Värmland (2015) Rapport utvecklingsplan för framtida hälso- och
sjukvård. Full text
Landstinget Sörmland Framtidens hälso- och sjukvård. Full text
Landstinget Blekinge (2016) Programplan framtidens hälso- och sjukvård. Full
text
Länstrafiken Kronoberg (2015) Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg
2015-2025. Full text
McKinsey&Company (2016) Värdet av digital teknik i den svenska vården. Full
text
Molander, Per. (2017:1) Dags för omprövning - En ESO-rapport om styrning av
offentlig verksamhet. Regeringskansliet – Finansdepartementet. Full text
OECD (2017) Recommendations to OECD ministers of health from the high
level reflection group on the future of health statistics. Full text
OECD (2017) Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS) Full text
Patientsäkerhetslag (2010:659) Full text
Page 132 of 368

Datum: 2017-08-09
Identifierare: 91792
Handläggare: Hanna Lunding
Hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet

Patientlag (2014:821) Full text
Price Waterhouse Coopers (PWC) Ett gränslöst samhälle 2025. Full text
Region Kronoberg (2015) Barnets rättigheter i patientlagen från och med 1
januari 2015. Swärd, S. Barn- och människorättsstrateg, Kansliavdelningen.
Region Kronoberg (2016) En god hälsa för alla – för hållbar utveckling och
tillväxt i Kronobergs län. Full text
Region Kronoberg Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi
Kronobergs län. Full text
Region Kronoberg (2016) Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
2016-2025. Full text
Region Kronoberg (2016) Kunskapsunderlag implementering.
Bakgrundsdokument till implementering av riktlinjer, metoder och terapier i
Region Kronoberg. FoU Kronoberg.
Region Kronoberg (2017) Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser 2017.
Zettergren, H., HR-chef, HR-avdelningen.
Region Kronoberg (2017) Utmaningar med språkanpassad information inför
besök, behandling och operation. Nilsson,F., Människorättspraktikant,
Kansliavdelningen.
Region Kronoberg (2016) Hälsa 2020 Långsiktig strategi för hälso- och
sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete i Region Kronoberg. (dnr.16RK2484)
Regeringskansliet (Ds 2013:19) Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från
regeringens framtidskommission. Full text
Region Halland (2016) Faktaunderlag, nuläge och trender. Full text
Region Halland (2016) Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025. Full
text
Region Östergötland (2016)Vägar och Verklighet. Kampen om framtiden – ett
drama om vårdens villkor inför 2025. Full text
Regeringen och SKL (2016) Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter
för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Full text
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Roback, Bernfort, Lundqvist, Alwin. (2016) Ordnad utmönstring av hälso- och
sjukvårdsmetoder. Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk
teknologi. Full text
Socialstyrelsen (2015)Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad
vård. Insatser inom hälso- och sjukvården. överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting 2015. Full text
Socialstyrelsen (2017)Tjänsteutveckling för en tillgänglig och patientcentrerad
vård. Om utvecklingskraft i landsting och regioner. Full text
Socialstyrelsen (2017) Termbank. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU2017:53) God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild. Delbetänkande av utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2017:48) Kunskapsbaserad och jämlik
vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård. Betänkande av
Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och
sjukvården. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2017:47) Nästa steg på vägen mot en mer
jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.
Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2015:98)Träning ger färdighet.
Koncentrera vården för patientens bästa. Betänkande av Utredningen om
högspecialiserad vård. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2015:102) Fråga patienten. Nya perspektiv
i klagomål och tillsyn. Slutbetänkande av Klagomålsutredningen. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2016:01) I riktning mot en hållbar välfärd.
Agenda 2030-delegationen. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2) Effektiv vård. Slutbetänkande av
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2017:56) Jakten på den perfekta
Ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
Tillitsdelegationen delbetänkande. Full text
Stockholms läns landsting (2015) Strategi för forskning, utveckling och
utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken
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i Stockholms läns landsting. Gäller för all landstingsfinansierad verksamhet 20152019. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Beteenden och behov hos personer i
kontakt med vården. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2014) Sveriges viktigaste jobb - Så möter vi
rekryteringsutmaningarna inom vården och omsorgen. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Etableringen av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt
nationellt system. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2010) Programberedningen för
välfärdsfinansieringen. Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga finansiering.
Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Landstingsgemensam
samverkansstruktur och nationell koordinering för standardisering inom E-hälsa.
Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) FoU-fonden för fastighetsfrågor.
Framtidens vårdbyggnader. Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara
medskapare i sin egen vård. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2016) FoU-fonden för fastighetsfrågor.
Hälso- och sjukvården år 2035. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2016) Reseberättelse SKLs beredning
primärvård och äldreomsorg. Alaska Vancouver 2016.
Sveriges kommuner och landsting (2015) Svensk sjukvård i internationell
jämförelse. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Rena fakta om välfärden – Vi vässar
välfärden. Full text
Tandvårdslag (1985:125) Full text
The European observatory on Health Systems and policies (2016) Health
system efficiency. How make measurement matter for policy and management.
Full text
Törner, M., Eklöf, M., Larsman, P., Piusette, A. (2013) Säkerhetsklimat i vård
och omsorg – Bakomliggande faktorer och betydelse för personalsäkerhet och
patientsäkerhet. Göteborgs universitet. Arbets- och miljömedicin.
Samhällsmedicin och folkhälsa. Full text
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Törner, M., Eklöf, M., Larsman, P., Piusette, A. Säkerhetskultur i vård och omsorg –
stöd och hinder. Göteborgs Universitet. Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014) VIP i vården?
– Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom. Rapport 2014:2.
Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) Vården ur
befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.
PM 2016:5. Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) Förebygga för
att överbrygga? Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot
ohälsosamma levnadsvanor. Rapport 2016:4. Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2017) En primär
angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i
centrum. Rapport 2017:3. Full text
Västra Götalandsregionen Framtidens hälso- och sjukvård 2025. Det goda livet
med Sveriges bästa hälso- och sjukvård.
World Health organisation (2015) Hälsa 2020. Ett policyramverk för
sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion.
Full text
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§202

Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 (16RK1603)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av Regional kulturplan för
Kronobergs län inom ramen för fastställd budget.
Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela det
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i
enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala kulturplaner styrs av en
statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet genom Riktlinjer för arbete med
regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen reviderats i enlighet med Processplan för
att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden
§ 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå den
kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling
som sker.
Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna behandlar
kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg samt metoder
för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av förslag till
remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av Regional kulturplan för
Kronobergs län inom ramen för fastställd budget.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017

Page
Page138
1 ofof2368

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-26

Beslutsunderlag







§288 RSAU Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Förslag till beslut - Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
§49 KN Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 (2017-10-19)
Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018 - 2020,
tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
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§288

Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 (16RK1603)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
att uppdra åt kulturnämnden att ansvara för genomförande av programmet inom ramen
för fastställd budget.
Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela det
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i
enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala kulturplaner styrs av en
statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet genom Riktlinjer för arbete med
regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen reviderats i enlighet med Processplan för
att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden
§ 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå den
kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling
som sker.
Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna behandlar
kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg samt metoder
för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av förslag till
remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
att uppdra åt kulturnämnden att ansvara för genomförande av programmet inom ramen
för fastställd budget.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de
återkommer med ställningstagande till förslaget till regionstyrelsens möte.
Beslutsordning
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Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enlígt ordförandeberedningens förslag och
finner att så är fallet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes tilläggsyrkande och finner
att så är fallet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018 - 2020,
tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
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§49

Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 (16RK1603)
Beslut

Kulturnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela det
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i
enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala kulturplaner styrs av en
statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet genom Riktlinjer för arbete med
regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen reviderats i enlighet med Processplan för
att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden
§ 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå den
kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling
som sker.
Förslag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna behandlar
kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg samt metoder
för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av förslag till
remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.
Pontus Samuelsson yrkar, med instämmande av RosMarie Jönsson Neckö, bifall till
ordförandes förslag till beslut.
Lennart Adell Kind yrkar på tillägg enligt följande:
- Sidan 51 i kulturplanen avslutas med "...utveckling av filmområdet inom ramarna för
Regionsamverkan Sydsverige." föreslås tillägg "... Regionsamverkan Sydsverige, bl a i
form av en filmregion Småland-Blekinge.", med instämmande av Vidar Lundbeck.
Ordförande Ragnar Lindberg yrkar på avslag av Lennart Adell Kinds tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på Lennart Adell Kinds tilläggsyrkande och eget förslag
om avslag på nämnda tilläggsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet
med ordförandes avslagsyrkande.
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- På sidan 65 i kulturplanen läggs ytterligare stycken till:
"Breddad finansiering
Region Kronoberg ska undersöka möjligheterna till ökad finansiering av kulturen genom
att hitta nya finansieringsformer och samarbeten.
Kulturell digitaliseringsfond
Digitaliseringen innebär stora möjligheter att utveckla kulturlivet i Kronoberg - både vad
gäller nya uttrycksformer och tillgängliggörande av kultur. Men digitaliseringen kommer
att kräva omfattande investeringar. Region Kronober ska därför undersöka
möjligheterna att inrätta en 'kulturens digitaliseringsfond' för att bidra till finansieringen
av sådana investeringar.", med instämmande av Pernilla Sjöberg, Kenneth Görtz och
Vidar Lundbeck.
Ordförande Ragnar Lindberg yrkar på avslag av Lennart Adell Kinds tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på Lennart Adell Kinds tilläggsyrkande och eget förslag
om avslag på nämnda tilläggsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet
med ordförandes avslagsyrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller ordförandes avslagyrkande röstar ja och den som bifaller Lennart
Adell Kinds tilläggsyrkande röstar nej.
Namn

Ja

RosMarie Jönsson Neckö

X

Pernilla Sjöberg

Nej

Avstår

X

Sara Rosén Andersson

X

Kerstin Axén Krag

X

Kennet Görtz

X

Vidar Lundbeck

X

Lennart Adell Kind

X

Pontus Samuelsson

X

Ragnar Lindberg

X

Totalt

5

4
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Voteringen utfaller med 5 Ja-röster mot 4 Nej-röster och ordförande finner att
kulturnämnden har beslutat i enlighet med ordförandes yrkande om avslag av Lennart
Adell Kinds tilläggsyrkanden.
I ärendet har följande ledamöter yttrat sig:
Lennart Adell Kind, Pernilla Sjöberg, Kerstin Axén Krag, Vidar Lundbeck, Pontus
Samuelsson, RosMarie Jönsson Neckö, Kenneth Görtz samt Ragnar Lindberg.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden föreslår att
regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018 - 2020,
tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2017-10-16

Regionstyrelsen

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av Regional
kulturplan för Kronobergs län inom ramen för fastställd budget.

Sammanfattning
Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela
det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får
statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala
kulturplaner styrs av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet
genom Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen
reviderats i enlighet med Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län
inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden § 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå
den kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och
utveckling som sker.
Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna behandlar
kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg samt
metoder för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av förslag
till remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2017-10-16

Bilaga:

Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län
inför 2018-2020
Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län
inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden § 55/2016.
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
Kulturrådets riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner

Sida 2 av 2
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REGIONAL
KULTURPL AN
FÖR KRONOBERGS L ÄN

2018–2020

1

FÖRORD
Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg är Region Kronobergs övergripande vision.
Vår kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd
och spets. Med spets menar vi konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av
Kronobergs unika styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell
infrastruktur som är angelägen, tillgänglig och inkluderande. I Kronoberg ska det
finnas goda möjligheter för invånaren och besökaren att ta del av, och själv utöva,
kultur. Det ska också finnas utrymme för det professionella och det egna skapandet att
mötas. Nya initiativ, det oväntade och okonventionella, ska värnas och digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara i utvecklingen.
De nationella kulturpolitiska målen utgör en grund för Region Kronobergs kulturpolitiska vision. Det handlar om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Det här är Kronobergs tredje kulturplan. Den beskriver både framgångar och utmaningar på kulturområdet. Vi berättar också var vi vill att Kronoberg ska vara år 2020.
Vi vill tacka alla de aktörer i och utanför Kronoberg som bidrar i arbetet med att forma
och genomföra kulturplanen; det professionella kulturlivet, det civila samhället och
länets åtta kommuner.
Tack också till länets invånare – de kulturella Kronobergarna – vars aktiva deltagande både prövar och levandegör vår kulturpolitiska vision om ett kulturliv med
bredd och spets.
Ett stort tack även till våra fem grannlän; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och
Skåne. Ett kulturliv med bredd och spets rör sig över geografiska gränser, konstområden
och sektorer och ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige.

Ragnar Lindberg (S)
Ordförande kulturnämnden

RosMarie Jönsson Neckö (S)
1:e vice ordförande kulturnämnden

Pernilla Sjöberg (M)
2:e vice ordförande kulturnämnden

Co-Lab Småland
Foto: Lina Alriksson
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5

S.

9

REGION KRONOBERGS PRIORITERADE
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018–2020

DEN KULTURELLA
INFRASTRUKTUREN I KRONOBERG

FÖR ATT UTVECKLA KULTUROMRÅDET I KRONOBERG PRIORITERAR REGION
KRONOBERG FEM UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018-2020. HÄR BESKRIVS VAR
KRONOBERGS LÄN SKA VARA PÅ KULTUROMRÅDET ÅR 2020 OCH VAD SOM
BEHÖVER SKE FÖR ATT VI SKA TA OSS DIT.

EN FÖRDJUPNING OCH NULÄGESANALYS AV VAD SOM UTMÄRKER
KULTURLIVET I KRONOBERG. HÄR BESKRIVS NULÄGE, UTMANINGAR
OCH UTVECKLING FÖR RESPEKTIVE KONSTOMRÅDE.

S.

34

Centrala utmaningar på kulturområdet
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Kultur i hela Kronoberg
En internationell arena för muntligt berättande
Det fria ordet i Kronoberg
En starkare infrastruktur för bild och form
Bilaga: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
– Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige Kultur 2017

Teater och dans i Kronoberg
Musik i Kronoberg
Kulturarv och kulturmiljö i Kronoberg
Muntligt berättande i Kronoberg
Yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande i Kronoberg
Film i Kronoberg
Bild och form i Kronoberg
Hemslöjd i Kronoberg
Det civila samhället och folkbildningen i Kronoberg

KULTUR OCH KULTURPOLITIK
– KULTURPLANENS SAMMANHANG

SÅ FORMAS OCH
GENOMFÖRS KULTURPLANEN

EN FÖRDJUPNING AV BAKGRUNDEN TILL EN REGIONAL KULTURPLAN OCH VAD
DEN RESULTERAR I. HÄR DEFINIERAS VIKTIGA BEGREPP PÅ DET KULTURPOLITISKA
OMRÅDET. DET FINNS OCKSÅ EN BESKRIVNING AV VEM SOM ANSVARAR FÖR VAD
I KULTURPOLITIKEN PÅ NATIONELL, REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ.

EN FÖRDJUPNING AV HUR DET GÅR TILL NÄR DEN REGIONALA KULTURPLANEN I KRONOBERG FORMAS OCH GENOMFÖRS. HÄR BESKRIVS OCKSÅ
HUR HÅLLBART REGIONALT UTVECKLINGSARBETE BEDRIVS OCH VILKA
VERKTYG REGION KRONOBERG ANVÄNDER FÖR ATT FÖRVERKLIGA
MÅLEN I KULTURPLANEN.

Vad är en regional kulturplan?
Kultursamverkansmodellen
Vad blir resultatet av en kulturplan?
Kulturdefinition
Kulturens egenvärde och armlängds avstånd
Nationell, regional och kommunal kulturpolitik – vem ansvarar för vad?

S.
6

26

Gröna tråden – en metod för hållbart regionalt utvecklingsarbete
Gröna tråden på kulturområdet
Hållbarhetsperspektiv
Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen
Kulturplanens relation till andra strategier

S.

61
7

REGION KRONOBERGS
PRIORITERADE
UTVECKLINGSOMRÅDEN
2018–2020
Många aktörer bidrar till att skapa ett rikt kulturliv i Kronoberg. Det professionella kulturlivet,
det civila samhället, länets kommuner, Region Kronoberg och omgivande län ansvarar gemensamt för länets kulturella infrastruktur1 och dess utveckling. Andra viktiga aktörer är folkbildning,
universitet och högskolor, näringsliv samt nationella myndigheter.
Kronobergs kulturliv har både styrkeområden och områden som behöver utvecklas. I kulturplanens fördjupning Den kulturella infrastrukturen i Kronoberg beskrivs nuläge och utveckling
för varje konstområde. Utöver den ordinarie verksamhet och utveckling som sker på varje konstområde har dialogerna inför den nya kulturplanen visat att det finns behov av att satsa extra på
några utvecklingsområden. Region Kronoberg har valt ut fem av dessa:

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT KULTURSVERIGE
KULTUR I HELA KRONOBERG
EN INTERNATIONELL ARENA FÖR MUNTLIGT BERÄTTANDE
DET FRIA ORDET I KRONOBERG
EN STARKARE INFRASTRUKTUR FÖR BILD OCH FORM

De prioriterade utvecklingsområdena presenteras utan inbördes ordning. De kommer att styra det
regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling som sker. Kulturplanen beskriver vilka de övergripande målen är för varje
utvecklingsområde och ger exempel på vad som ska hända under perioden 2018-2020. Varje år
formuleras mer konkreta handlingsplaner. Det är möjligt att följa arbetet genom Region Kronobergs kulturblogg kulturplankronoberg.se. Tidigare genomfört utvecklingsarbete visar behovet av
flexibilitet. Insatserna kan förändras under perioden för att uppnå de övergripande målen.
Alla insatser ska bidra till de nationella och regionala kulturpolitiska målen och leda till hållbar
regional utveckling. Särskild vikt läggs vid barn och unga, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
1

Kulturell infrastruktur är ett begrepp som brukar användas för att beskriva de strukturer som behövs för
att möjliggöra konstnärligt skapande samt tillgängliggöra det för allmänheten.

Foto: Lina Alriksson, Jannice Honey, Musik i Syd, Anna Nordström, Mats Samuelsson
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9

Det här är Sydsverige
2,6 miljoner invånare
26 % av Sveriges befolkning
6 regioner
77 kommuner
Strategiskt geografiskt
läge i norra Europa
www.regionsamverkan.se
A Line Up
Foto: Alexander Kenney

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR
ETT STARKT KULTURSVERIGE
Samverkan är stark i Sydsverige. Det finns en lång tradition av samverkan mellan såväl kulturorganisationer
som regioner.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan
för de sex sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge,
Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.
De sex regionerna samarbetar inom områdena regional
utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt
hälso- och sjukvård.2 Målet är att skapa en hållbar
utveckling i Sydsverige, till förmån för hela landet. För
att uppnå målet har Regionsamverkan Sydsverige enats
kring tre kulturpolitiska prioriteringar3:
• Sydsverige lockar
Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
• Sydsverige samverkar
En kulturpolitik som stimulerar samverkan
• Sydsverige tillgängliggör
Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla
SAMVERKAN SKAPAR KONSTNÄRLIG
FÖRNYELSE I KRONOBERG
Alla Kronobergs åtta kommuner angränsar till ett
annat län. Kulturlivet i Kronoberg bygger i hög utsträckning på samverkan med omgivande län. Region
Kronoberg äger och samfinansierar kulturorganisationer tillsammans med andra regioner. Musik i Syd ägs
med Skåne, Regionteatern Blekinge Kronoberg med
Blekinge och Växjö kommun. Danskonsulentverksamheten Dans i Sydost och det regionala filmresurscentrat Reaktor Sydost delas med Blekinge och
Kalmar. Den regionala biblioteksverksamheten med
Blekinge. Även på arkivområdet finns gemensam verksamhet, till exempel Smålands konstarkiv som delas
med Jönköpings län och Värnamo kommun.
Samverkan med omgivande län är en framgångsfaktor
för ett glest befolkat län som Kronoberg. När Sydsverige

samverkar förbättras förutsättningarna för spets och
konstnärlig förnyelse i Kronoberg. Till exempel har
infrastrukturen för den professionella dansen stärkts
i hela Sydsverige och samtidskonsten har fått mer
utrymme genom projektet Nya Småland.
VAD SKA HÄNDA 2018-2020?
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska
positionspapper beskriver vilka insatser som kulturpolitiken i Sydsverige ska genomföra gemensamt.
Till positionspapperet kopplas en handlingsplan.
Det sydsvenska samarbetet är fortsatt högt prioriterat av Region Kronoberg. Utvecklingen av både den
professionella dansen och bild- och formkonsten
fortsätter. Samtidigt behöver nya utvecklingsområden
prioriteras. Utifrån Kronobergs förutsättningar är det,
inom det sydsvenska samarbetet, framförallt prioriterat
att stärka utvecklingsarbetet kring ökad tillgänglighet
och breddat deltagande i kulturlivet. En stor bredd
och mångfald i kulturella uttryck ger goda förutsättningar att nå nya målgrupper och motverka segregation och utanförskap.
Region Kronoberg kommer även att driva utvecklingsarbete kring konstnärlig förnyelse inom muntligt
berättande och det fria ordet kommande period och
ser gärna sydsvenska samarbeten kring dessa områden.
Ytterligare ett gemensamt utvecklingsområde där
Region Kronoberg ser stora fördelar med att samverka
i en sydsvensk geografi är digitalisering, både vad gäller
konstnärlig förnyelse och utvecklad tillgänglighet till
kultur. Utöver detta finns det också behov av att utreda
filmområdets organisering i Sydsverige.
HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS?
Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers
ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel.
Genom ökad samverkan utnyttjas även kompetens och
resurser mer effektivt.

KULTURPOLITISKA MÅL
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan
Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar
dessutom för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.
Läs mer på www.regionsamverkan.se

2

Se bilaga Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige – Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige Kultur 2017, antaget av Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott 2017-09-07, för beslut i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse 2017-11-23 och därefter i respektive organisation.

3
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Om du inte kan ta dig till kulturen så kommer kulturen till dig. Rörlig
kultur är en framgångsfaktor i ett glest befolkat län som Kronoberg. Genom
Musik i Syds satsning Musikriket får både kronobergare och skåningar ta del
av professionell musik på hemmaplan. Här sångerskan Victoria Tolstoy,
gitarristen Krister Jonsson och Anders Smedenmark från Musik i Syd
utanför Folkets hus i Alstermo.
Foto: Lina Alriksson

KULTUR I HELA KRONOBERG
Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och
spets. Samtidigt är Kronoberg ett glest befolkat län.
Möjligheterna för invånarna att ta del och utöva kultur
varierar. Det kan handla om skillnader i intresse men
också om kulturutbud och hur förutsättningarna ser ut
för olika grupper att ta del av eller utöva kultur. Annat
som kan påverka är ålder, utbildning, var man bor samt
kommunal kulturpolitik och kulturbudget. Tillgång
till lokaler, mötesplatser, arrangörer och kollektivtrafik
har också betydelse för om invånarna i Kronoberg har
tillgång till kultur eller inte.

Länets kommuner är centrala aktörer för att kultur ska
kunna erbjudas i hela länet. De producerar själva ett
omfattande kulturutbud, bland annat genom musikoch kulturskolor. De skapar även förutsättningar för
professionella kulturskapare på lokal nivå, ansvarar
offentlig gestaltning och stöd till det civila samhället.
Det civila samhällets organisationer på lokal nivå, bland
annat kultur- och arrangörsföreningar, är också viktiga
för möjligheterna att ta del av och själv utöva kultur. Här
har också länets studieförbund en betydelsefull roll som
regional stödstruktur för föreningslivet på lokal nivå.

Ett sätt att hantera den här utmaningen är att göra den
regionalt finansierade kulturen mer rörlig. I Kronoberg
är det strategiska arbetet med uppsökande kulturverksamhet en framgångsfaktor. Några exempel är Regionteatern Blekinge Kronobergs turnerande produktioner
framförallt för barn och unga och Musik i Syds satsning
på Musikriket med professionell musik för invånarna i
nära samarbete med kommuner och det civila samhället.
Även mindre kulturorganisationer, som Hemslöjden
i Kronoberg, arbetar framgångsrikt i samverkan med
exempelvis bibliotek, studieförbund och det civila
samhället för att tillgängliggöra sin verksamhet i hela
Kronoberg.

För att kommunerna ska kunna dra nytta av det regionalt finansierade kulturutbudet behöver Region Kronoberg och länets kommuner fortsätta arbeta tillsammans.
Kulturorganisationer med regionala uppdrag signalerar
att det blir allt svårare att nå ut på lokal nivå. Det är
en utveckling som sker parallellt med verksamhetsutveckling kring mer rörlig kultur. Här finns en obalans
och behov av tydlighet kring både förväntningar och
ambitionsnivå i respektive kommun. Om regionala
kulturorganisationer förväntas ta ett större ansvar för
lokala arrangemang påverkar det deras möjligheter att
genomföra sitt grunduppdrag. Det vill säga dels att
producera ett utbud med hög konstnärlig kvalitet som i
många fall även turnerar och dels utveckla arbetet med
konstnärlig förnyelse.

KULTURPOLITISKA MÅL
Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som
är tillgänglig i hela länet.
Indikatorer för att följa upp målet:
• Ökad geografisk spridning av kultur Andelen regionala kulturaktiviteter4
i länets kommuner ska ligga i nivå med befolkningen
• Ökat deltagande Högre andel av grupper som enligt kulturvaneundersökningen5
är underrepresenterade tar del av och utövar kultur
• Befolkningen ska öka Mellan 2014-2025 ska
befolkningstillväxten i länet överstiga medianen för riket
Den regionala prioriteringen bidrar till att uppfylla följande nationella kulturpolitiska mål:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Enligt Region Kronobergs kulturindex.

4

En undersökning av invånarnas kulturvanor som genomförs kontinuerligt inom Regionsamverkan Sydsverige.

5
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VAR SKA KRONOBERG VARA 2020?
År 2020 erbjuder Kronobergs län många platser för
kultur. De lokala förutsättningarna har varit utgångspunkten för det strategiska arbetet med att göra kulturen
mer tillgänglig i hela Kronoberg. Kommunerna,
det professionella kulturlivet och det civila samhället
har arbetat tillsammans för att dela erfarenheter och
skapa nätverk. Gemensam planering har inneburit att
resurser används på ett hållbart sätt. En framgångsfaktor i arbetet är att kommunernas förutsättningar att
utnyttja det regionalt finansierade kulturutbudet har
stärkts, vilket möter den verksamhetsutveckling som
sker i de regionala kulturorganisationerna.

• stimulera ökad samverkan mellan kommunerna,
det professionella kulturlivet och det civila samhället,

År 2020 möter länets invånare kultur digitalt och på
okonventionella platser. Utvecklingsarbetet har bidragit
till att invånare som inte själva aktivt tar del av kultur
erbjuds fler möjligheter att möta den i sin vardag.

• öka samverkan kring kulturområdets förutsättningar
och behov i Sydsverige kopplat till kollektivtrafikoch samhällsplanering,

År 2020 efterfrågas Kronoberg och Sydsveriges metoder
för breddad delaktighet i kulturlivet och utvecklingsarbete kring att göra kultur tillgängligt för invånarna.
VAD SKA HÄNDA 2018-2020?
För att nå målet kommer Region Kronoberg att
samarbeta med berörda aktörer kring olika insatser,
till exempel att:
• underlätta invånarnas möjligheter att uppleva och
delta i kultur i hela Sydsverige, bland annat genom
att utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet och
initiera gemensam forskning för ökat deltagande i
kulturlivet,

• stärka det lokala arrangörskapet,
• utveckla kultur på okonventionella platser och
undersöka förutsättningarna för ett regionalt
produktionsstöd för att möjliggöra nya initiativ,
• stimulera verksamhetsutveckling kring digitalisering,
• stärka förutsättningarna för det civila samhället
med särskilt fokus på stödsystem och lokaler,

• utveckla formerna för kultur i skola, vård och omsorg.
HUR SKA UTVECKLINGSARBETET FINANSIERAS?
Utvecklingsarbetet genomförs av berörda aktörer i
deras ordinarie uppdrag. Det kan också finansieras
med utvecklingsmedel. Den regionala finansieringen
har utökats för att möjliggöra särskilda insatser kring
kultur i vården och kultur på okonventionella platser.

DET REGIONALA
KULTURPOLITISKA
MÅLET ÄR ATT
KRONOBERG SKA
HA EN KULTURELL
INFRASTRUKTUR SOM
ÄR TILLGÄNGLIG
I HELA LÄNET

Foto: Lina Alriksson
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EN INTERNATIONELL ARENA
FÖR MUNTLIGT BERÄTTANDE

Berättarnätet Kronoberg arbetar med att trygga det muntliga berättandet
och använder även nya sätt för att tillgängliggöra Kronobergs sägenplatser
för fler. Här lyssnar en familj på berättelsen om Lille Petter Johans stuga
utanför Eneryda, en del av Sagobygden.

Kronoberg har en unik muntlig berättartradition.
Berättarnätet Kronoberg har sitt säte i Ljungby och
verksamhet i Sagobygden som utgörs av Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner. Berättarnätet Kronoberg
ingår i det nationella arbetet med Unescos konvention
om tryggande av det immateriella kulturarvet. Under
2017 har regeringen ansökt om att Sagobygden ska
bli Sveriges första goda exempel i Unescos register för
tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Foto: Mats Samuelsson

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020?
År 2020 är Kronoberg en nationell och internationell
samarbetspart i frågor som rör det immateriella kulturarvet med inriktning på det muntliga berättandet. Kronoberg uppmärksammas för sitt arbete med länets unika
platsspecifika immateriella kulturarv och de metoder
som utvecklats av Berättarnätet Kronoberg. Kronobergs
utveckling på området har även bidragit till att stärka
muntligt berättande som konstform på nationell nivå.
År 2020 har en stabil grund skapats för att göra det
muntliga berättandet till en profilfråga för Kronoberg.
Sagobygdens kommuner arbetar tillsammans för att
använda den muntliga berättartraditionen som en gemensam resurs. Arbetet inspirerar till sektorsövergripande
samverkan kring invånarnas egna berättelser, samtida
berättande, arbete med demokrati och integration samt
besöksnäring.

VAD SKA HÄNDA 2018-2020?
För att nå målet kommer Region Kronoberg att
samarbeta med berörda aktörer kring olika insatser,
till exempel att:
• stärka Berättarnätet Kronobergs förutsättningar att
verka lokalt, regionalt, nationellt och internationellt,
• verka för fler interregionala samarbeten, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt,
• öka kunskapen om den muntliga berättartradition
som finns i Kronoberg,
• säkerställa utveckling och konstnärlig förnyelse
genom samverkan med högskolor och universitet
samt kompetensutveckling för professionella kulturskapare på området,
• utveckla potentialen i länets muntliga berättartradition utifrån ett besöksnäringsperspektiv.
HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS?
Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers
ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel.
Ambitionen är även att under perioden arbeta för en
utökad kommunal, regional och statlig finansiering.

KULTURPOLITISKA MÅL
Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronoberg ska vara en internationell arena
för det muntliga berättandet.
Indikatorer för att följa upp målet:
• Ökad internationalisering Antal nationella och internationella utbyten och samverkan ökar
i Berättarnätet Kronobergs verksamhet
• Ökat deltagande Fler invånare och besökare tar del av Berättarnätet Kronobergs verksamhet
Den regionala prioriteringen bidrar till att uppfylla följande nationella kulturpolitiska mål:
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
Den regionala prioriteringen bidrar även till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen för kulturmiljö.6

Se sid. 45

6
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DET FRIA ORDET I KRONOBERG
Kronobergs län bär på ett rikt litterärt arv. Värnandet
av det fria ordet har en särskilt stark ställning i länet.
Många skriver i Kronoberg och länet har flest bibliotek
per invånare i landet. Litteratur som konstform har
stor betydelse för ett demokratiskt samhälle. Det är
viktigt att lyfta fram den konstnärliga utvecklingen
och förutsättningarna för professionella kulturskapare
på området. Att särskilt värna det fria ordet, demokrati
och yttrandefrihet skapar mångfald och möten mellan
olika människor och berättelser.

framförallt för barn och unga. Detta har bidragit till
att stärka kopplingen mellan Kronobergs litterära arv,
samtida litteratur och invånarnas egna uttryck.

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020?
År 2020 lyfts Kronobergs metodiska arbete med
yttrandefrihet som ett gott exempel för att möta de
utmaningar som skrivande och debatt medför idag.
Verksamheten i Det fria ordets hus har utvecklats till
en resurs i det kommunala arbetet med yttrandefrihet,

År 2020 har bibliotekens roll som lokala mötesplatser
stärkts. Det bidrar till att skapa öppna och hållbara
livsmiljöer i Kronoberg. Biblioteksrummet har utvecklats med innovativa lösningar som främjar läsande och
möter invånarnas behov.

År 2020 står frågor om yttrandefrihet och litteratur
högt på agendan i Kronoberg. Länet håller på att
utvecklas till en plats som professionella kulturskapare på litteraturområdet väljer att verka på. Starkare
samordning och strategiska utvecklingsinsatser har
bidragit till att förbättra villkoren. Kronoberg är en
självklar plats för både skrivande och läsande.

KULTURPOLITISKA MÅL
Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronoberg ska vara ledande i arbetet med
yttrandefrihet och att infrastrukturen för litteratur och läsfrämjande ska stärkas.
Indikatorer för att följa upp målet:
• Det fria ordets hus som regional resurs Aktiviteter utanför Växjö kommun ska öka
Det fria ordets dag är ett sätt att uppmärksamma Kronobergs arbete med yttrandefrihet. Här får sjätteklassare lära sig mer om
demokrati, medier och källkritik genom
ett samarbete mellan Det fria ordets hus,
SR, SVT, Smålandsposten, Växjö kommun
och Region Kronoberg.
Foto: Lina Alriksson

• Professionella kulturskapares villkor Fler väljer att verka i länet och inkomstnivån
för yrkesgruppen ökar
• Invånarnas läsvanor Antalet invånare som läser och utlåning på bibliotek ska vara större än i riket
Den regionala prioriteringen bidrar till att uppfylla följande nationella kulturpolitiska mål:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Den regionala prioriteringen bidrar även till att uppfylla det nationella kulturpolitiska målet
kring läsfrämjande: att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda
förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av
hög kvalitet.
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VAD SKA HÄNDA 2018-2020?
För att nå målet kommer Region Kronoberg att
samarbeta med berörda aktörer kring olika insatser,
till exempel att:
• stärka möjligheterna för Det fria ordets hus att
fungera som en regional resurs,
• utveckla formerna för arbete med det fria ordet i
skolan,
• undersöka förutsättningarna för en regional fristadsmodell anpassad efter Kronobergs förutsättningar,
• utveckla arbetet med residensverksamhet inom
Regionsamverkan Sydsverige,
• utveckla regional samordning av arbetet med
litteratur och läsfrämjande,
• verka för fler interregionala samarbeten,
erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt,
• stärka nätverk, möjligheter till kompetensutveckling, tillgång till stipendier och regionala företagsfrämjande system för professionella kulturskapare
på området,
• öka tillämpningen av Sveriges författarförbunds
arvodesrekommendationer,
• stimulera innovationsarbete på biblioteksområdet
för att främja läsande och stärka biblioteken som
lokala mötesplatser,
• stärka samarbetet med folkhälsoområdet kring små
barns språkutveckling.
HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS?
Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers
ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel.

DET REGIONALA
KULTURPOLITISKA
MÅLET ÄR ATT
KRONOBERG SKA VARA
LEDANDE I ARBETET MED
YTTRANDEFRIHET OCH
ATT INFRASTRUKTUREN
FÖR LITTERATUR OCH
LÄSFRÄMJANDE
SKA STÄRKAS

Foto: Lina Alriksson
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EN STARKARE INFRASTRUKTUR
FÖR BILD OCH FORM
Småland är starkt förknippat med glaskonst, konsthantverk och design. Traditionellt har detta varit viktiga näringar i Kronoberg. Många olika aktörer, i och
utanför Kronoberg, skapar möjligheter för invånare
och besökare att utöva och ta del av bild- och formkonst. Strategiska utvecklingsinsatser har bidragit till
att stärka områdets infrastruktur i Kronoberg.
Ett vitalt och utforskande kulturliv bygger på att
professionella kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. För de
professionella bild- och formkonstnärerna är situationen på arbetsmarknaden en utmaning.
VAR SKA KRONOBERG VARA 2020?
År 2020 har regional samordning och ökad samverkan
mellan bild- och formaktörer, i och utanför Kronoberg, bidragit till en starkare infrastruktur för bild- och
formkonst i Sydsverige. Kronobergs roll som partner
för internationella utvecklingsinsatser har stärkts inom
det sydsvenska samarbetet.

År 2020 har arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer stärkts. Exempel på insatser som bidragit
till detta är konstnärliga projekt och fler arenor för
bild- och formkonst. Även residensverksamhet, där
konstnärer kan fördjupa sitt arbete genom att vistas på
plats under en begränsad tid, har bidragit. Förutsättningarna för återväxt har förbättrats. Kronoberg och
Sydsverige fortsätter utvecklas till en spännande plats
som professionella kulturskapare väljer att verka på.
År 2020 har länets invånare och besökare större möjligheter att ta del av en mångfald av bild- och formupplevelser och konstnärliga uttryck. Genom utvecklat
arbete med offentlig gestaltning möter kronobergare,
oavsett bakgrund, konst i sin vardag. Barn och unga i
hela Kronoberg kan ta del av bild- och formkonst.
Genom konstpedagogisk verksamhet får barn och
unga möjlighet att både ta del av professionella bildoch formkonstnärers arbete och skapa själva.

KULTURPOLITISKA MÅL
Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronobergs infrastruktur för bild- och formkonsten ska stärkas.
Indikatorer för att följa upp målet:
• Ökad samverkan Antal interregionala, nationella och internationella utbyten och samverkan ökar
• Professionella kulturskapares villkor Fler väljer att verka i länet och inkomstnivån för yrkesgruppen ökar
• Geografisk spridning av konstpedagogik för barn och unga Konstpedagogisk verksamhet når barn
och unga i hela länet
Den regionala prioriteringen bidrar till att uppfylla följande nationella kulturpolitiska mål:
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,

Jerszy Seymours verk Energitotems utanför
Strömbergshyttan, är en del av projektet
Residence-in-Nature där nationella och
internationella konstnärer från olika
discipliner undersökte platsen Kronoberg.

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Den regionala prioriteringen bidrar även till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen för
arkitektur, formgivning och design.7

Foto: Terje Östling

Se sid. 55
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VAD SKA HÄNDA 2018-2020?
För att nå målet kommer Region Kronoberg att
samarbeta med berörda aktörer kring olika insatser,
till exempel att:
• fortsätta utveckla regional samordning och ökad
samverkan mellan bild- och formaktörer, i och
utanför Kronoberg,
• stimulera verksamhetsutveckling för kulturorganisationer med regionala uppdrag inom
bild- och formkonst,
• stimulera nya initiativ, aktörer och samtidskonstens
förutsättningar,
• verka för fler interregionala samarbeten, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt,
• stärka nätverk, möjligheter till kompetensutveckling, tillgång till stipendier och regionala företagsfrämjande system för professionella kulturskapare
på området,
• öka tillämpningen av medverkans- och
utställningsavtal,
• stärka arbetet med offentlig gestaltning på regional
och kommunal nivå,
• utveckla den konstpedagogiska verksamheten för
barn och unga.
HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS?
Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel.
Ambitionen är även att under perioden arbeta för en utökad statlig finansiering vad gäller regional samordning.

DET REGIONALA
KULTURPOLITISKA
MÅLET ÄR ATT
KRONOBERGS
INFRASTRUKTUR
FÖR BILD- OCH
FORMKONSTEN
SKA STÄRKAS

Co-Lab Småland Pop-Up Skulpturpark
Foto: Lina Alriksson
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KULTUR OCH KULTURPOLITIK

– KULTURPLANENS SAMMANHANG
VAD ÄR EN REGIONAL KULTURPLAN?
Kulturplanen är det regionala styrdokumentet för det
kulturpolitiska området. Den inkluderar den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i enlighet
med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala kulturplaner styrs av en statlig förordning.8 En
flerårig regional kulturplan krävs för att en region ska
få fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Kulturplanen tas fram och genomförs tillsammans
med kommuner, det professionella kulturlivet9 och det
civila samhället.10 Den är styrande för vissa aktörer och
stödjande för andra.

I Kronoberg är kulturplanen en av de understrategier som bidrar till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin för Kronobergs län – Gröna
Kronoberg 2025. Kulturplanen har arbetats fram i
enlighet med den statliga förordningen för kultursamverkansmodellen och Gröna tråden.11

KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes 2011 för att skapa ökat
utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Kronobergs län ingår sedan 2012. Region Kronoberg
fördelning av statsbidrag ska bidra till att de nationella
kulturpolitiska målen uppnås. Fördelningen ska även
främja en god tillgång för länets invånare till:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och läs- och
litteraturfrämjande verksamhet,
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och

Kulturrådet är ansvarig myndighet för kultursamverkansmodellen. De ansvarar för dialog med de
regioner som ingår samt uppföljning av den regionala
kulturverksamhet som sker inom modellen. Med
utgångspunkt i de regionala kulturplanerna beslutar
Kulturrådets styrelse årligen om hur statsbidraget ska
fördelas till regionerna. Beslut fattas efter samråd med
Samverkansrådet. I Samverkansrådet ingår ett flertal
myndigheter och organisationer på kulturområdet:
Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern,
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska
filminstitutet.
En annan myndighet på kulturområdet är Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten ansvarar för att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och
genomförda åtgärder inom kulturområdet på nationell
nivå. Det kan till exempel handla om kultursamverkansmodellens effekter.

7. främjande av hemslöjd.

8

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

9

Det professionella kulturlivet avser verksamma såväl inom som utom statsbidragsmottagande organisationer
(Kulturrådets riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner, 2016)
Det civila samhället kan definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar
tillsammans för gemensamma intressen (Kulturrådets riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner, 2016)

10

11

Region Kronobergs metod för att driva hållbart regionalt utvecklingsarbete. Mer information om detta finns i fördjupningen Så formas och genomförs kulturplanen
Foto: Jörgen Ludwigson
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VAD BLIR RESULTATET AV EN KULTURPLAN?
Det här är den tredje regionala kulturplanen i Kronobergs län. Sedan den första kulturplanen har Region
Kronoberg flyttat fram positionerna på flera områden.
Utvecklingsarbetet har genomförts tillsammans med
Kronobergs mångfald av aktörer på kulturområdet.
Den kulturpolitiska organisationen har stärkts, både
internt inom Region Kronoberg och externt genom
Regionsamverkan Sydsverige. Den regionala kulturbudgeten har utökats och ett flertal regionala kultursatsningar har genomförts. Kulturrådet har även valt
att medfinansiera utvecklingsarbetet, både genom
utvecklingsmedel och genom att prioritera länet i
fördelningen av statsbidrag.
ETT STÖRRE UTBUD AV
PROFESSIONELL DANS
Tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg
har en framgångsrik modell utvecklats. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan. Samproduktion, residens,
interregionala samarbeten samt nationella och internationella gästspel har lagt grunden för konstnärlig
förnyelse, ökad spets och hög konstnärlig kvalitet.
Utvecklingsarbetet har gjort det möjligt för kronobergarna att ta del av professionell dans som konstform.
Det har också bidragit till att stärka den nationella
infrastrukturen för professionell dans.
UTVECKLING AV
BILD- OCH FORMKONSTEN
En utveckling för att stärka bild- och formområdet
har påbörjats. Genom Residence-in-Nature, ett experimentellt residensprogram för konstnärer, och projektet
Nya Småland har initiativ tagits för att synliggöra
Sydsverige som en nationell och internationell samarbetspart med spets. Under perioden har barn och unga
i Kronoberg även fått bättre möjligheter att ta del av
konstpedagogisk verksamhet genom ett kulturpolitiskt
uppdrag till Ljungbergmuseet.

Miss U
28 Jannice Honey
Foto:

ETT UNIKT CENTRUM FÖR KULTURARV
Kulturarvscentrum Småland erbjuder en miljö för
både bevarande och tillgängliggörande. Verksamheten
innefattar även ett öppet magasin med Sveriges största
kulturhistoriska samlingar av glas och glasbruksföremål. Swedish Glass Net – samverkan kring ett
nationellt ansvar för det svenska glaset och Glasrikets
arkiv och samlingar har utvecklats inom det så kallade
Glasrikeuppdraget.
DET FRIA ORDET OCH DEN STARKA
MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN
Kronobergs län ligger i framkant genom att värna det
modiga litterära kulturarvet, det uppmärksammade
arbetet med det fria ordet och den starka muntliga
berättartraditionen. Under 2017 har regeringen
ansökt om att Sagobygden ska bli Sveriges första
goda exempel i Unescos register för tryggandet av
det immateriella kulturarvet.
STÄRKT DIALOG OCH SAMVERKAN
MED DET CIVILA SAMHÄLLET
Förutsättningarna för det civila samhällets aktörer
att delta i lokalt och regionalt utvecklingsarbete har
stärkts. Bidragssystemet för länets studieförbund har
ställts om för att skapa bättre möjligheter till samverkan. För att ytterligare stärka dialogen med det
civila samhället har Region Kronoberg medverkat i
utvecklingsprojektet KiCK – Kvalitet i civilsamhällets
kultursamverkan – som drivits av Ideell kulturallians.
KULTUR I HELA LÄNET
De nationella kraven på uppföljning har bidragit
till bättre kunskapsunderlag. Uppföljningen visar
bland annat att den regionalt finansierade kulturen
är tillgänglig i stora delar av Kronoberg. Kulturorganisationernas strategier för samverkan, rörlighet och
uppsökande verksamhet är framgångsfaktorer i ett
glest befolkat län som Kronoberg.
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KULTURDEFINITION
Kulturbegreppet kan ha många olika betydelser. Det är viktigt att definiera begreppet för att
tydliggöra vad kulturplanen och kulturpolitiken omfattar.
Ett humanistiskt/estetiskt kulturbegrepp är konstnärligt orienterat och innebär konstnärligt
skapande som till exempel litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.
Ett samhällsvetenskapligt/antropologiskt kulturbegrepp inkluderar det humanistiska kulturbegreppet. Det är också betydligt bredare och innefattar socialt överförda levnadsmönster hos
en grupp individer, till exempel normer och traditioner.
Kulturpolitik brukar avgränsas till att främst omfatta det humanistiska kulturbegreppet. Det
är vanligt att kulturella aspekter på andra verksamhetsområden ingår, till exempel inom fysisk
planering eller vård och omsorg.
I Kronoberg finns en tradition av samhällsplaneringsmetoden cultural planning. Den regionala
kulturpolitiken utgår därför från en kombination av de två kulturbegreppen. Det innebär till
exempel att även det civila samhället, folkbildningen och nya kulturformer ses som kulturella
resurser i Kronoberg.12

KULTURENS EGENVÄRDE
OCH ARMLÄNGDS AVSTÅND
Den regionala kulturpolitiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd. Principen
bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt. Den konstnärliga friheten och kulturens
egenvärde är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle främjas
ett levande och oberoende kulturliv. Den professionella konsten ges utrymme att både möjliggöra konstnärliga upplevelser och vara bärare av samhällskritik.
Principen om armlängds avstånd innebär att den politiska nivån beslutar om ramarna för
kulturen, i form av mål och ekonomiska ramar. Konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar
överlåts till professionen, det vill säga sakkunniga ämnesexperter och konstnärliga ledare. Några
exempel på detta är jury- och expertgrupper som tillsätts vid behov, till exempel i samband
med stipendiebedömningar eller konstinköp.

12

Läs mer i Att fånga platsens själ – handbok i cultural planning, SKL 2011 eller Kulturpolitiskt positionspapper, SKL 2015
Byssan Lull
Foto: Transistor Film
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NATIONELL, REGIONAL OCH
KOMMUNAL KULTURPOLITIK
– VEM ANSVARAR FÖR VAD?
Kulturen är större än kulturpolitiken. Kulturpolitik
handlar om nationella, regionala och lokala beslutsorgans roll för att stötta konstnärlig produktion och
utveckling. Kulturpolitik på olika nivåer innebär att
formulera mål, fördela medel samt säkerställa att kulturen når avsedda målgrupper.
NATIONELL KULTURPOLITIK
Den nationella kulturpolitiken ska ge grundläggande
förutsättningar för ett rikt kulturliv i hela landet. Den
nationella nivån ansvarar för ett 50-tal myndigheter
och statliga kulturinstitutioner, statligt kulturstöd
samt lagstiftning på området. På nationell nivå ska
kulturpolitiken garantera forskning och kunskapsspridning. Det handlar också om att utveckla metoder för uppföljning, indikatorer och insamlande av
nationell statistik. Den nationella nivån genomför
och följer upp de nationella kulturpolitiska mål som
beslutats av riksdagen.

NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används
och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till
kultur.
Det finns även särskilda nationella kulturpolitiska
mål inom litteratur och läsfrämjande, film, arkitektur,
formgivning och design, arkiv samt kulturmiljö.

REGIONAL KULTURPOLITIK
Den regionala kulturpolitiken ansvarar för strategiska
utvecklingsfrågor och kulturorganisationer på regional
nivå. Region Kronoberg är part i kultursamverkansmodellen. Det innebär ett ansvar för de åtaganden
som följer med den regionala kulturplanen samt
fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
i enlighet med den statliga förordningens syften.
Den regionala nivån genomför och följer upp de
kulturpolitiska mål som respektive region beslutat om
i sin kulturplan. Den regionala nivån ansvarar för att
visa hur de regionala prioriteringarna förhåller sig till
de nationella kulturpolitiska målen. Varje år redovisar
regionerna som ingår i kultursamverkansmodellen,
både kvalitativt och kvantitativt, hur den kulturverksamhet som bedrivits i länet bidrar till att uppfylla de
nationella kulturpolitiska målen.
I Region Kronoberg är det kulturnämnden som har
det politiska ansvaret för den regionala kulturplanen.
Kulturplanen är en av de understrategier som bidrar
till genomförandet av Gröna Kronoberg 2025, den
regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län.
Det handlar om platsen Kronoberg och hur öppna
och hållbara livsmiljöer påverkar människors vilja att

bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Region
Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ansvarar
för genomförande och uppföljning av Gröna
Kronoberg 2025.
KOMMUNAL KULTURPOLITIK
Den kommunala kulturpolitiken genomför och följer
upp de kulturpolitiska mål som respektive kommun
beslutat om. Det kommunala kulturpolitiska ansvaret
omfattar kulturpolitiska breddinsatser som bibliotek,
musik- och kulturskola, lokaler för kulturverksamhet
och stöd till det lokala föreningslivet. Det kulturpolitiska ansvaret är tätt sammanlänkat med idrotts- och
fritidsområdet och kommunerna tar ett stort ansvar
för den kulturella infrastrukturen vad gäller barn och
ungas möjligheter att utöva kultur på sin fritid.
I Kronobergs län ingår de åtta kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge,
Växjö och Älmhult. Målen för den kommunala kulturpolitiken ser olika ut för respektive kommun och
förutsättningarna för den kommunala kulturpolitiken
i länet varierar.

De nationella kulturpolitiska målen ska styra den statliga kulturpolitiken, men även vägleda kulturpolitiken
i kommuner och landsting.
UPPVIDINGE
VÄXJÖ
LJUNGBY

MARKARYD

LESSEBO

ALVESTA

ÄLMHULT
TINGSRYD
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DEN KULTURELLA
INFRASTRUKTUREN
I KRONOBERG

CENTRALA UTMANINGAR
PÅ KULTUROMRÅDET
Region Kronoberg har på övergripande nivå en policy
för lika möjligheter och rättigheter.13 I den beskrivs
Region Kronobergs ansvar att förverkliga invånarnas mänskliga rättigheter internt och inom regionalt
finansierad verksamhet.

Kulturell infrastruktur används för att beskriva de strukturer som behövs för
att möjliggöra och utveckla konstnärligt skapande samt tillgängliggöra det
för allmänheten. Det kan till exempel handla om bibliotek, museer, biografer,
ateljéer, mötesplatser, teatrar, kulturskolor och studieförbund. Även stödsystem
för professionella kulturskapare som till exempel stipendier och nätverk ingår.

På kulturområdet handlar det om invånarnas möjligheter att på lika villkor ta del av och utöva kultur.
Det innebär att kulturen ska vara tillgänglig för alla,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Det innebär även att
invånarna ska ges jämlika förutsättningar för att själva
uttrycka sig. Personer med funktionsnedsättning ska
på lika villkor som andra personer få tillgång till kulturen. Särskilt hänsyn ska tas till barn och ungas tillgång
till kultur.
VEM UTÖVAR OCH TAR DEL AV KULTUR?
Möjligheterna för invånarna att ta del och utöva
kultur varierar. Det kan handla om skillnader i intresse
men också om kulturutbud och hur förutsättningarna
ser ut för olika grupper att ta del av eller utöva kultur.
Annat som kan påverka är ålder, utbildning, var man
bor samt kommunal kulturpolitik och kulturbudget.
Tillgång till lokaler, mötesplatser, arrangörer och
kollektivtrafik har också betydelse för om invånarna i
Kronoberg har tillgång till kultur eller inte.
BARN OCH UNGA

Barn och unga är i många avseenden i beroendeställning till vuxna. De har begränsade möjligheter att
själva påverka eller ta ansvar för sin uppväxtmiljö.
Samhället och vuxenvärlden har ett särskilt ansvar för
att barn och unga får goda och likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet. Det är viktigt att komma
ihåg att barn och unga inte är en homogen grupp.
Linnéuniversitetet bedriver forskning kring barn och
ungas livsvillkor och är en viktig resurs för kunskap på
området. Under 2019 flyttar även Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Kronoberg.
Det finns skillnader i barn och ungas möjligheter att ta
del av kulturen i länet. Skillnaderna påverkas av geografiska avstånd, graden av resurser i exempelvis skolan, omfattningen av samordning mellan olika aktörer

samt vårdnadshavares utbildnings- och inkomstnivå.
Det gör att det regionalt finansierade kulturutbudet är
tillgängligt för barn och unga i olika stor utsträckning.
Ett område som särskilt behöver utvecklas är barn och
ungas möjligheter till att ta del av och utöva kultur på
sin fritid på kvällar, helger och skollov. Kulturskolor
och studieförbund är viktiga för barn och ungas egna
utövande på fritiden.
Skolorna i länet har också betydelse för barn och ungas
tillgång till kultur. Samtliga kulturorganisationer med
regionala uppdrag erbjuder ett utbud riktat till barn
och unga och flertalet har målgruppen som sin starkaste
prioritering. Kulturorganisationernas erbjudanden till
skolor utformas för att bidra till att uppfylla skolans
uppdrag och målsättningar. Region Kronoberg samarbetar med Växjö kommun kring en regional utbudsdag
om kultur i skolan. Kulturorganisationer lyfter särskilt
att det är svårt att nå gymnasieskolor, särskolor och
unga vuxna.
VUXNA

Det finns skillnader i hur vuxna tar del av och utövar
kultur i Kronoberg. Åldersgruppen 65-85 år är minst
kulturellt aktiv av de vuxna åldersgrupperna. De är
påtagligt underrepresenterade vad gäller det egna
skapandet. De största olikheterna när det gäller vem
som utövar och tar del av kultur finns dock avseende
utbildningsnivå. Personer med låg utbildningsnivå tar
del av och utövar kultur i lägre utsträckning än personer med högre utbildning. Särskilt underrepresenterade är lågutbildade vad gäller det egna skapandet.
Det finns även olikheter vad gäller inkomstskillnader.
Personer med lägre inkomst är generellt mindre
kulturellt aktiva än personer med högre inkomst.
JÄMSTÄLLDHET

Målet för den nationella jämställdhetspolitiken är
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Ett jämställt kulturliv
innebär att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska
ges samma möjlighet att ta del av kulturlivets resurser,
och att kunskap och kompetens ska speglas, värderas
och tillvaratas likvärdigt. Män utövar och tar del av
kultur i lägre utsträckning än kvinnor inom nästan alla
konstområden i Kronoberg.

Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

13

Foto: Lina Alriksson
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Region Kronobergs bolag arbetar aktivt med att
integrera hållbarhetsperspektiv i verksamheten och
medverkar till exempel i arbetet med jämställdhetsintegrering inom ramen för jämställd regional tillväxt.
MÅNGFALD

Var femte invånare i Kronoberg har utländsk bakgrund, det vill säga är antingen utrikes född eller har
två utrikes födda föräldrar. Befolkningsförändringar
som exempelvis invandring skapar nya målgrupper
och nya kulturskapare i länet vilket ökar mångfalden
av konstnärliga uttryck. Inom många kulturorganisationer sker ett aktivt arbete kring mångfaldsfrågor.
Det finns behov av ytterligare kompetensutveckling,
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att säkerställa ett kulturliv som är angeläget för alla kronobergare. Det handlar om både möjligheter att själv utöva
och ta del av kultur och om förutsättningarna för
kulturorganisationer med regionala uppdrag att arbeta
med kulturuttryck de inte är vana vid. Med anledning
av att länet under de senaste åren tagit emot många
nyanlända är det av särskild vikt att nyttja kulturområdets kompetenser i arbetet med integration.
Staten, regioner och kommuner har ett särskilt ansvar
för att främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Utöver
detta gör kulturorganisationer med regionala uppdrag
i olika utsträckning insatser för att uppmärksamma
nationella minoriteters kultur och kulturarv. Region
Kronoberg följer upp kulturorganisationernas mångfaldsarbete som omfattar de nationella minoriteternas
kultur och kulturarv.
TILLGÄNGLIGHET

För att alla invånare ska kunna ta del av kulturlivet
måste det vara tillgängligt. Tillgänglighet kan handla
om kulturens närvaro i lokalsamhället. I detta avsnitt
avses den fysiska tillgängligheten och funktionshinderspolitiken. Den handlar om att skapa ett samhälle
utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.
Tillgängligheten påverkas av möjligheterna att ta del av
och utöva kultur. Det kan till exempel handla om möjligheter till syntolkning, allergivänliga lokaler eller att
fysiskt ta sig till och röra sig i lokaler för kultur. Därför
är det inom kulturområdet särskilt viktigt att beakta
aspekter som lokaler, information och planering.

De kulturorganisationer med regionala uppdrag som
även har statsbidrag uppfyller funktionshinderspolitikens delmål. Det innebär att de har åtgärdat enkelt
avhjälpta hinder och har tillgängliga webbplatser och
e-tjänster. Även kulturorganisationer som enbart har
regionala anslag ska, med hänsyn till respektive organisations förutsättningar, arbeta för att åtgärda enkelt
avhjälpta hinder samt ha webbplatser och e-tjänster
som är tillgänglighetsanpassade.

På Region Kronobergs kulturblogg
kulturplankronoberg.se finns en handbok för tillgänglig kultur som togs fram
inom projektet Arrangera för flera. Den
innehåller handfasta tips om hur kulturarrangemang kan göras mer tillgängliga
för flera. På Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se finns tips på hur organisationer
kan arbeta med tillgänglighet.

I Kronobergs län är mindre än 1 % av Sveriges professionella kulturskapare folkbokförda. Det sker även en
utflyttning av professionella kulturskapare från Kronobergs län. Professionella kulturskapares villkor är tätt
sammanknutna med den kulturella infrastrukturen
inom det specifika konstområdet man verkar på.
Kulturorganisationer med regionala uppdrag är arbetsgivare åt professionella kulturskapare, utgör mötesplatser, erbjuder nätverk och engagerar professionella
kulturskapare från det fria kulturlivet. Kompetensförsörjningen på kulturområdet är kopplad till möjligheterna för kulturorganisationerna att arbeta med
konstnärlig förnyelse och spets. Många professionella
kulturskapare är företagare. Det innovationsstödjande
och företagsfrämjande systemet i Kronoberg med
aktörer som Almi och Nyföretagarcentrum kan vara
ett stöd för dem.

Kommuner, landsting och myndigheter är viktiga
beställare av de tjänster som professionella kulturskapare tillhandahåller. Till exempel som arrangörer av
professionell kultur eller genom inköp av konstnärlig
gestaltning. Att följa gängse rekommendationer och
avtal för olika konstområden, till exempel medverkansoch utställningsavtal och Sveriges Författarförbunds
arvodesrekommendationer, är av stor vikt för att
möjliggöra för professionella kulturskapare att leva
och verka i Kronoberg.
Utbildningsområdet med grund- och gymnasieskola,
kulturskola, folkbildning, universitet och högskolor
är viktigt för utveckling av länets kulturliv genom att
skapa förutsättningar för framtidens professionella
kulturskapare. De utgör också en arbetsmarknad för
professionella kulturskapare.

ANTAL FOLKBOKFÖRDA KONSTNÄRER
I KRONOBERG PER KONSTOMRÅDE

PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE

Ytterligare utmaningar i länet rör villkoren för professionella kulturskapare. Ett vitalt och utforskande
kulturliv bygger på att professionella kulturskapare
kan utveckla sina konstnärskap och verka under
rimliga arbetsvillkor.
70 % av de professionella kulturskaparna i Sverige
bor i någon av de tre storstadsregionerna.14 Störst
koncentration till storstadsområden finns inom
områdena dans, film och teater medan professionella
kulturskapare inom musik samt bild och form har en
större geografisk spridning.
Professionella kulturskapare kommer i högre utsträckning från hushåll med hög utbildningsbakgrund och
nästan hälften av landets professionella kulturskapare
har en eftergymnasial utbildning. I befolkningen i
stort har 23 % eftergymnasial utbildning. Utbildade
professionella kulturskapare har dock en mycket lägre
årsinkomst än personer med motsvarande utbildningsnivå. Nationellt har bildkonstnärer och professionella
kulturskapare inom konsthantverk, form och design
lägst inkomster.
Figur 1 Källa: Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor - Konstnärsnämnden 2016
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Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor - Konstnärsnämnden 2016
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VAR FINNS KULTUREN?
Kronobergs län är relativt glest befolkat. Den urbaniseringstrend som finns i världen, där fler och fler flyttar
till städerna har också präglat Kronobergs län. Det bor
drygt 191 000 personer i Kronobergs län och sedan
början av 2000-talet har antalet invånare successivt
ökat. Drygt var femte invånare i länet bor utanför en
tätort och 75 % av länets befolkning bor inom två
mil från någon av de tre största orterna i länet, Växjö,
Ljungby och Älmhult. De flesta kulturorganisationer
med regionala uppdrag har sitt säte i Växjö eller Ljungby. Dessa kommuner medfinansierar även flera kulturorganisationer med regionala uppdrag.
För att möta utmaningarna kopplade till länets geografi
är den uppsökande verksamheten hos kulturorganisationer med regionala uppdrag viktig. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat omfattande strategier
men också olika former av tjänster till kommunerna
för att tillgodose efterfrågan. De producerar ett relativt
omfattande utbud som är anpassat efter mindre lokaler,
däremot påverkar förutsättningarna på lokal nivå
möjligheterna för det regionala utbudet att nå
invånare i hela länet.
Region Kronoberg säkerställer att det finns en stabil
regional infrastruktur. För att kommunerna ska kunna
dra nytta av det regionalt finansierade kulturutbudet
behöver Region Kronoberg och länets kommuner
fortsätta arbeta tillsammans. Kulturorganisationer med
regionala uppdrag signalerar att det blir allt svårare
att nå ut på lokal nivå. Det är en utveckling som sker
parallellt med verksamhetsutveckling kring mer rörlig
kultur. Här finns en obalans och behov av tydlighet
kring både förväntningar och ambitionsnivå i respektive kommun. Om regionala kulturorganisationer
förväntas ta ett större ansvar för lokala arrangemang
påverkar det deras möjligheter att genomföra sitt
grunduppdrag. Det vill säga dels att producera ett
utbud med hög konstnärlig kvalitet som i många fall
även turnerar och dels utveckla arbetet med konstnärlig förnyelse.
ARRANGÖRSKAPET

Ett fungerande och väl utvecklat lokalt arrangörskap är
en förutsättning för att nå ut med kultur i hela länet.
En viktig uppgift är att hitta former för kultur på orter
där det inte finns ett fungerande arrangörsnätverk.

En generell utmaning inom det civila samhället är att
rekrytera nya medlemmar, framförallt när det gäller
styrelsearbetet. En annan utmaning är att arrangörskapet är i förändring. Den som arrangerar kan också
själv producera kultur, och nya former av nätverk av
arrangörer är ofta mer lösa än de mer traditionella
arrangörsföreningarna. Det ställer höga krav på
arrangörsledet att förnya den egna verksamheten och
vara relevant för publiken. Det finns behov av att
arbeta aktivt med förutsättningarna för nya former
av arrangörskap och nya arrangörer.
LOKALER

Utöver tillgång till arrangörer påverkas möjligheterna
till kultur i hela länet av tillgången till lokaler som
mötesplatser, scener och utställningsplatser. Bibliotek,
studieförbund, bygdegårdsrörelsen, Folkets Hus och
Parker och andra samlingslokaler utgör viktiga mötesplatser, inte minst utanför centralorterna. I centralorterna är snarare bristen på lokaler samt hyreskostnaden
en utmaning för föreningar med begränsad ekonomi.
Det finns olika lokalbehov bland olika konstformer.
Musik i Syd och Regionteatern Blekinge Kronoberg
har behov av ändamålsenliga lokaler, både vad gäller de
grundläggande förutsättningarna för produktion och
för den turnerande verksamheten. När det gäller den
turnerande verksamheten tillgängliggörs kultur ofta i
lokaler som i grunden är avsedda för annat. Exempelvis
spelas scenkonstföreställningar ofta på byggda scener i
idrottssalar. Dessa idrottssalar används kontinuerligt av
skolor och idrottsföreningar vilket innebär att scenen
får byggas upp och tas ner vid flera tillfällen även om
föreställningen spelas flera dagar i rad på samma plats.
Detta skapar merarbete för kulturorganisationerna som
uttrycker behov av lokaler som är anpassade för just
kulturverksamhet.

ATT TA SIG TILL KULTUR

All kultur är inte rörlig utan kräver att invånare och
besökare förflyttar sig för att ta del av den. En stor del
av befolkningen i Kronoberg bor i så kallade stråk, där
infrastrukturen och kollektivtrafiken är mer uppbyggd
än på platser med färre invånare. Invånare som bor
längs med stråken har bättre förutsättningar att ta del
av kultur än invånare utanför stråken.
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för kollektivtrafiken
i Kronoberg. För att möjliggöra för barn och unga att
ta del av kultur under skoltid erbjuds subventionerade
gruppbiljetter i ordinarie linjetrafik. Kostnader för
transporter är fortfarande en utmaning både för skolor
inom stråkstrukturen och de som inte har passande
buss- och tåglinjer. Transportfrågan är också aktuell för
andra målgrupper, till exempel när det gäller möjligheter att ta sig till och från olika besöksmål i regionen
samt vid större evenemang som exempelvis festivaler.
DIGITALISERING

Kronoberg är den näst största IT-regionen i Sverige,
endast Stockholm har en större andel av befolkningen
verksam inom IT-sektorn. Det skapar goda förutsättningar för utveckling av kulturområdets arbete med
digitalisering. Digitalisering skapar förutsättningar att

tillgängliggöra kultur för invånare oberoende av bostadsort och driver den konstnärliga förnyelsen framåt
genom innovativa verktyg och uttryck. Digitaliseringens
båda delar ingår i prioriterade utvecklingsområden
2018-2020.
Flera kulturorganisationer med regionala uppdrag har
utvecklat sitt arbete med digitalisering. Exempelvis
finns Kulturparken Småland och Hemslöjden i Kronobergs samlingar på Digitalt museum, Regionteatern
Blekinge Kronobergs har tillgängliggjort sina pedagogiska resurser via Regionteatern Unga och delar av
Musik i Syds utbud finns på Musik i Syd Channel.
VÅRD OCH OMSORG

Vård- och omsorgsmiljöer utgör platser där många
människor rör sig. Kultur på dessa platser kan på så vis
nå många invånare i deras vardag. Även de invånare
som har begränsad tillgång till kultur på grund av sin
hälsa kan möta kultur i vård- och omsorgsmiljöer.
Flera målgrupper kan ingå i arbetet med kultur och
hälsa, exempelvis äldre och personer med psykisk
ohälsa. Flera kulturorganisationer med regionala uppdrag arbetar med målgrupper inom vård och omsorg,
exempelvis genom anpassade visningar för personer
med demens.

www.scenrum.nu har sammanställt
en lista över lokaler som är lämpliga
för kultur i hela landet.

Många av arrangörerna är ideella föreningar såsom till
exempel kulturföreningar och Folkets Hus och Parker.
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TEATER OCH DANS I KRONOBERG
STARK TEATER OCH STÄRKT DANS
Teatern har en stark kulturell infrastruktur i Kronoberg. De senaste åren har ett strategiskt utvecklingsarbete genomförts för att öka närvaron av professionell
dans i regionen genom egenproduktion, samproduktion, residens och gästspelsverksamhet. Utvecklingsmodellen har resulterat i ett utökat grunduppdrag för
Regionteatern Blekinge Kronoberg och en omorganisering av Dans i Sydosts främjande uppdrag. Det finns
dock fortsatt behov av ökad kunskap om dans och
förbättrade stödstrukturer. Inom Regionsamverkan
Sydsverige fortsätter Regionteatern att samarbeta med
andra aktörer inom ett utvecklingsprojekt med syfte
att stärka den professionella dansen i Sydsverige.
Regionteatern Blekinge Kronoberg producerar, arrangerar och stimulerar teater och dans för barn, unga och
vuxna i Blekinge och Kronoberg. Barn och unga är en
prioriterad målgrupp och verksamheten har dans- och
dramapedagoger som arbetar med att tillgängliggöra
utbudet och utveckla barn och ungas möjligheter att
själva uttrycka sig konstnärligt. Den pedagogiska verksamheten arbetar också med att stödja vuxnas egna
skapande till exempel med Regionteaterns dramastudio, i samarbete med studieförbunden. Regionteatern Unga har tillgängliggjort pedagogiska resurser
digitalt. Arbetet har möjliggjort fler och nya sätt att
möta barn och unga i skolan men också öppnat upp
teaterns kompetenser för pedagoger.
Inom Dans i Sydost samverkar Regionteatern med
Byteatern – Kalmar läns teater för att stärka dans
som konstform genom strategiskt utvecklingsarbete.
Detta sker exempelvis genom att skapa mötesplatser
för dans och stimulera publikutveckling. I samband
med Regionteaterns dansgästspel har Dans i Sydost
till exempel erbjudit möjligheter att ha workshops
med gästande dansare, ofta i samarbete med gymnasieskolans estetiska program.
Regionteatern Blekinge Kronoberg är arbetsgivare åt
professionella kulturskapare inom dans och teater och
arbetar i hög utsträckning med nyskriven dramatik
och samproducering av dansföreställningar. Detta
skapar arbetstillfällen för bland annat skådespelare,
samtida dramatiker och koreografer. Samverkan med
kulturskolor och studieförbund skapar en grund för
framtida föryngring på området. Bristen på fria grupper
på området är en begränsning för professionella kulturskapares möjligheter till försörjning.
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Linnéuniversitetet erbjuder kurser inom bland annat
teater, drama och dans för pedagoger samt att skriva
dramatik. På Markaryds Folkhögskola finns program
med dans- och teaterinriktning.
ETT UTBUD ANPASSAT
FÖR ETT GLEST BEFOLKAT LÄN
I Kronobergs län är teater och dans konstformer som
i hög utsträckning turnerar. Det gör att invånare och
besökare i olika åldrar har möjlighet att möta teater och
dans i hela länet. De regionala kulturorganisationernas
förutsättningar att vara närvarande i länets kommuner
varierar och möjligheterna för invånarna att ta del av
teater och dans påverkas av faktorer som tillgången till
arrangörer och kommunala förutsättningar.
I Kronoberg finns en god infrastruktur för lokalt
arrangörskap inom både teater och dans, med Riksteatern Kronoberg och aktiva riksteaterföreningar i alla
kommuner. Riksteatern Kronoberg har som huvuduppgift att stötta och stärka de lokala riksteaterföreningarna i länet för att främja intresset för och öka kunskapen om scenkonst. Teaterföreningarna kan ta emot
produktioner från många olika aktörer vilket skapar
arbetstillfällen för professionella kulturskapare. Riksteatern Kronoberg är en viktig aktör för att möjliggöra kultur i hela länet och främjar detta bland annat
genom arrangörsbidrag för små spelplatser. De senaste
åren har Riksteatern Kronoberg utvecklat arbetet med
unga arrangörer och arrangörskap i nya former. På
scenkonstområdet samverkar Sydsveriges aktörer i hög
utsträckning vilket skapar möjligheter till kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET EGNA
SKAPANDET INOM DANS OCH TEATER
Många invånare spelar själva teater och länet har ett
flertal teatergrupper inom det civila samhället. Det
finns färre dansgrupper inom det civila samhället men
studieförbunden och kulturskolorna erbjuder ett allt
större utbud inom både dans och teater. Regionalt stöd
till teater- och dansgrupper inom det civila samhället
finns främst via Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Dans i Sydost och studieförbunden. Exempel på stöd är
anordnande av workshops och utlåning av rekvisita.

UTVECKLING AV
DANS OCH TEATER I KRONOBERG
För att möjliggöra kultur i hela länet och tillgång till en mångfald av uttryck krävs fortsatt
utveckling av arrangörskapet. Ungdomars möjligheter att själva arrangera, påverka och förändra kulturutbudet är angeläget i sammanhanget. Ytterligare utveckling av den professionella dansen sker inom Regionsamverkan Sydsverige för att öka invånarnas möjlighet att
ta del av dans och stärka den konstnärliga förnyelsen på området. Det finns även behov av
att säkerställa ändamålsenliga lokaler för Regionteatern Blekinge Kronoberg.

KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en scenkonstinstitution för två län och producerar, stimulerar och
ger teater- och dansföreställningar för barn, unga och
vuxna.
Organisationsform: Aktiebolag som ägs till 49 % av
Region Kronoberg, 29 % Landstinget Blekinge och
22 % Växjö kommun

Riksteatern Kronoberg är en scenkonstfrämjande
verksamhet som stöttar och stärker de lokala riksteaterföreningarna i länet.
Organisationsform: Ideell förening
www.kronoberg.riksteatern.se

www.regionteatern.se
LinneaTeatern är en teaterförening som producerar
musikal, teater och opera.
Dans i Sydost är en strategisk dansfrämjande verksamhet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
Organisationsform: Byteatern Kalmar Länsteater
och Regionteatern Blekinge Kronoberg genomför
verksamheten i enlighet med Överenskommelse Dans
i Sydost på uppdrag av Landstinget i Kalmar län,
Region Blekinge och Region Kronoberg

Organisationsform: Ideell förening
www.linneateatern.com

www.dansisydost.se
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KULTURORGANISATIONER
MED REGIONALA UPPDRAG

MUSIK I KRONOBERG
EN STARK INFRASTRUKTUR
INOM BÅDE BREDD OCH SPETS
Musikområdet är av tradition starkt i Kronoberg.
Länets invånare lyssnar på musik, går på konsert och
skapar musik i högre utsträckning än genomsnittet i
riket. Det finns en god infrastruktur för den som vill
utöva musik på sin fritid i Kronoberg med musik på
kulturskolor och inom studieförbundens verksamhet.
Vad gäller musikutbildningar finns på gymnasienivå
flera estetiska program, bland annat Academy of
Music and Business i Tingsryd. På Markaryds Folkhögskola och St Sigfrids Folkhögskola finns undervisning i musik. Linnéuniversitetet har program och
kurser inom musikproduktion, musikvetenskap och
musik för pedagoger. Att sjunga i kör är populärt i
Kronoberg och cirka 9 000 kronobergare deltar i
studieförbundens körverksamhet. Svenska kyrkan,
och andra trossamfund, är en stor arbetsgivare för
professionella kulturskapare på området.
Musik i Syd är Kronoberg och Skånes gemensamma
länsmusikorganisation och bedriver en omfattande
turnerande verksamhet. Cirka 2 000 konserter genomförs per år i södra Sverige, varav cirka hälften riktas till
barn och unga. Musik i Syd har internationella samarbeten i form av turnéutbyten och projekt. Musik i Syd
erbjuder arrangörer ett högkvalitativt utbud genom
bland annat kammarorkestern Musica Vitae. Musica
Vitae verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De samarbetar ofta med andra konstområden
och nutida tonsättare, samt med frilansande musikgrupper. Tillgång till ändamålsenliga lokaler är av
avgörande betydelse för Musica Vitaes grunduppdrag,
framtid och utveckling.
EN STOR ARBETSGIVARE FÖR
PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE
Musikområdet präglas av frilansarbete och Musik i
Syd är en stor arbetsgivare för professionella kulturskapare på området. Detta innebär att Musik i Syd har
stort ansvar att säkerställa förutsättningar för konstnärlig utveckling på området och garantera professionella
villkor för kulturskaparna.
MUSIK SOM KULTURARV
OCH MUSIK I KULTURMILJÖER
Musikområdet i Kronoberg har flera kopplingar till
kulturarv och kulturmiljöer. Musik i Syd genomför
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Sveriges största folkmusikfestival, Korröfestivalen.
De samverkar även med Berättarnätet Kronoberg
inom Musik i Sagobygd – en festival med fokus på
berättandet i musiken. De folkliga musik- och danstraditionerna är värdefulla immateriella kulturarv i
länet. Smålands Musikarkiv är en del av Musik i Syd
med uppdrag att dokumentera regionens musiktraditioner och nutida musikliv. Samlingarna fungerar som
ett sydsvenskt folkmusikinstitut och är en kunskapsbas
för forskning och utveckling.

www.kulturarenan.se samlar digitala
kulturupplevelser inom flera konstområden, däribland material från Musik
i Syd Channel. Kulturarenan är skapad
särskilt för att tillgängliggöra kultur i
vården och drivs av Betaniastiftelsen.

Smålandsoperan är ett nytt initiativ som tillgängliggör
klassisk musik och opera i unika kulturmiljöer.
EN TURNERANDE VERKSAMHET
BEROENDE AV ARRANGÖRER
Musikområdet består i hög grad av turnerande verksamhet. Det skapar förutsättningar för barn, unga
och vuxna att ta del av musik i hela länet. Arbetet
kräver, precis som inom andra delar av scenkonsten,
lokala arrangörer och platser för kultur. Kronobergs
län har flera musikarrangörsföreningar, både generella
och genrespecifika inom exempelvis jazz, folk- och
världsmusik, pop och rock samt nutida konstmusik.
Föreningarna möjliggör för invånare att ta del av
musik inom en bredd av genrer.
Musik i Syd har även satsat på utvecklingsarbete för
att möjliggöra kultur i hela länet. Exempel på detta är
Musikriket, en turnéserie anpassad för mindre orter
och digitaliseringsarbetet Musik i Syd Channel där
bland annat konserter och reportage tillgängliggörs.
UTVECKLING AV MUSIK I KRONOBERG
Fortsatt utveckling av arbetet med internationella
samarbeten, digitalisering och jämställdhetsfrågor är
av vikt för den konstnärliga utvecklingen på området.
Utvecklad samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige för att utnyttja kompetens och resurser mer
effektivt på musikområdet och arbete för att förbättra
möjligheterna att stötta nya initiativ på området, till
exempel SmålandsOperan, är andra utvecklingsområden. För att Musica Vitae ska kunna verka som
professionell kammarorkester krävs ändamålsenliga
lokaler för verksamheten.

Musik i Syd, med kammarorkestern Musica
Vitae och Smålands musikarkiv, syftar till att
ge människor tillgång till skapande och levande
musikupplevelser i Skåne och Kronoberg.
Organisationsform: Aktiebolag som ägs till
50 % av Region Kronoberg (via stiftelsen
Musik i Kronoberg) och 50 % av Region
Skåne (via stiftelsen Musik i Skåne)
www.musikisyd.se

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ
I KRONOBERG
Kulturarv och kulturmiljö är begrepp
som spänner över ett stort tidsdjup och är i
ständig omvandling. De sätter människan i
ett historiskt sammanhang. Kulturarvet kan
sägas utgöras av de traditioner och värden
som vi medvetet eller omedvetet övertar från
tidigare generationer. Det är både materiellt
och immateriellt. Dess innehåll är öppet och
dynamiskt och påverkas ständigt av tidsmässigt och socialt skiftande värderingar. Det
inbegriper sådant som enskilda kulturminnen,
kulturmiljöer, konstnärliga verk, myter och
bruk - faktorer som vittnar om människans
villkor i olika tider och civilisationer.
Kulturmiljön kan beskrivas som det samlade
uttrycket för människans materiella och
immateriella påverkan på den omgivande
miljön. Kulturmiljöer är områden där det
finns historiskt och geografiskt samband
betingat av den mänskliga påverkan och
prägling som utformat eller bidragit till att
utforma platsen eller på annat sätt ge den
en mening.

KRONOBERGS RIKA KULTURARV
Kronobergs län har ett rikt kulturarv och ett flertal
värdefulla kulturmiljöer. Många organisationer inom
det civila samhället verkar inom kulturarvsområdet.
Hembygdsförbundet i Kronobergs län sprider idéer
och förmedlar kunskap om kulturarvet genom bland
annat kurser och konferenser. Hembygdsförbundet
utgör även en bas för kontakter mellan invånare och
professionella på området. Många av kulturorganisationerna med regionala uppdrag har egna arkiv
och samlingar. Till exempel Smålands musikarkiv,
Berättarnätet Småland, Ljungbergmuseet och
Smålands konstarkiv.
Kulturarvsområdet regleras av museilagen som bland
annat betonar museernas oberoende och fastslår att
verksamheten ska vara kunskapsbaserad. Kulturparken
Småland verkar för att kulturarvet brukas av en bred
allmänhet i hela länet. De bedriver verksamhet vid
mötesplatserna Smålands museum - Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm, Kronobergs slottsruin, Ångaren
Thor och Kulturarvscentrum Småland. Barn och unga
är en prioriterad målgrupp.

Ur: Förnyat kulturmiljöarbete, kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020,
Länsstyrelsen i Kronobergs län
43

ETT UNIKT CENTRUM FÖR KULTURARV
MED SIKTE PÅ ETT NATIONELLT UPPDRAG
Ett samlat grepp har tagits kring kulturarvsfrågorna
i länet genom Kulturarvscentrum Småland som
invigdes under 2014. Där samlas, vårdas, bevaras och
tillgängliggörs kulturarvet med utgångspunkt i både
föremålssamlingarna och arkiven. På Kulturarvscentrum ryms Smålands museums arkiv, bibliotek och
föremålssamling. Där finns Kronobergsarkivets förenings- och näringslivsarkiv, bibliotek, fotoarkiv och
fansamling samt Växjö kommuns arkiv. Kronobergsarkivets huvudsakliga uppgift är att samla, inventera,
förteckna, bevara och vårda arkivalier för enskilda
arkivbildare i Kronobergs län. De har ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet samt för att bedriva och väcka intresse
för regionalhistorisk forskning. Kulturarvscentrum
Småland är en resurs och en mötesplats för det civila
samhällets aktörer på kulturarvsområdet.
Kulturparken Småland har en av Europas största och
mest kompletta samlingar av glas från Sveriges glasbruk. Samlingen består av närmare 35 000 glasföremål
från 105 svenska glasbruk från 1580-talet till nutid.
Kulturarvcentrum Småland har ett öppet glasmagasin
som tillgängliggör kulturarvet. För att ytterligare
utveckla arbetet och bli en utvecklingsarena för det
svenska glasets historia, process och framtid med
fokus på innovation och tillväxt ingår Kulturparken i
nätverket Swedish Glass Net tillsammans med andra
aktörer i Glasriket. Nätverket bedriver utvecklingsarbete kring Glasrikets arkiv och samlingar med syfte
att erhålla ett nationellt uppdrag för den svenska
glashanteringens kulturhistoria.
En annan samlande aktör på kulturarvsområdet i länet
är Kronobergs läns arkivförbund. De verkar för att
samordna arkivverksamheten i länet. Det skriftliga
kulturarvet från regionala och statliga myndigheter i
Kronobergs län liksom från ett antal av länets enskilda företag, gårdar och privatpersoner förvaras hos
Landsarkivet i Vadstena som är en del av den statliga
myndigheten Riksarkivet. Landsarkivets bestånd utgör
ett viktigt komplement till de arkiv som förvaras av
kommun-, folkrörelse- och museiarkiv. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för
frågor om kulturarv och kulturmiljöer. De leder och
stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda
och utveckla kulturarvet.
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NATIONELLA ARKIVMÅL
Riksdagen har antagit mål för den statliga
arkivverksamheten som syftar till bland annat:
• att öka möjligheterna att ta del av allmänna
handlingar och annat arkivmaterial,
• att tydliggöra och förstärka arkivens betydelse
som källa till information och kunskap om
samhället och dess utveckling,
• metod- och kunskapsutveckling inom
arkivområdet.

MÅNGA PLATSER MED NATUR- OCH
KULTURMILJÖVÄRDEN I LÄNET
Kronobergs län har värdefulla natur- och kulturmiljövärden. De bevaras genom en aktiv landskapsvård och
är potentiella besöksmål. Här finns unika kulturmiljöer
som Linnés Råshult, Huseby Bruk, Kronobergs slottsruin och Glasriket. 35 riksintressen för kulturmiljövård
finns i länet och hela 397 fornvårdslokaler vårdas med
statliga medel i Kronobergs län. I förhållande till länets
storlek är det mycket.
MÅNGA AKTÖRER I SAMVERKAN
FÖR ATT NÅ KULTURMILJÖMÅLEN
Det professionella kulturmiljöarbetet bedrivs framförallt av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kulturparken
Småland och länets kommuner. Kulturparken Småland
har i uppdrag att arbeta med kulturmiljöfrågor. De
har en betydelsefull spetskompetens inom arkeologi,
regionalhistoria, kulturmiljövård, hantering av arkiv och
föremålssamlingar. Kulturparken har exempelvis föreläsningar och expertråd, i samarbete med bland annat
hembygdsrörelsen, kommuner samt andra organisationer och föreningar.

samverka med kulturmiljövårdande organ inom länet,
särskilt Kulturparken Småland. Länsstyrelsen har ett
särskilt ansvar att överväga hur de nationella målen
kan användas som utgångspunkt i planering och
uppföljning i exempelvis framtagande av planeringsunderlag, samhällsplanering, kommunikation och
information rörande länets kulturmiljöer.
Länsstyrelsen har i samverkan med Kulturparken
Småland, Region Kronoberg, Kulturparken Småland,
länets kommuner och andra aktörer på kulturmiljöområdet tagit fram en kulturmiljöstrategi för Kronobergs län som gäller 2016-2020. Syftet med strategin
är att nå en förankrad och gemensam plattform för
det långsiktiga kulturmiljöarbetet i Kronoberg.

NATIONELLA KULTURMILJÖMÅL
Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:
• ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas,
• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta
ansvar för kulturmiljön,

DET KOMMUNALA KULTURMILJÖARBETET
Ansvaret för kulturmiljöfrågorna på kommunal nivå delas mellan olika nämnder och förvaltningar. Det är kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark
och vatten och i kulturmiljölagen finns bestämmelser
till skydd för kulturmiljön. Kommunerna tillämpar dem
vid fysisk planering och myndighetsutövning. I kommunernas strävan att ge sina invånare en god livsmiljö ingår
flera uppgifter som exempelvis bidragsgivning, rådgivning och skyltning. Aktiviteter som stadsvandringar och
pedagogiska program för barn är andra insatser som kan
stärka området. Länsstyrelsen har i uppdrag att främja
kommunernas kulturmiljöarbete och särskilt stödja
kommunernas framtagande av aktuella och ändamålsenliga kunskapsunderlag.
UTVECKLING AV KULTURARV OCH KULTURMILJÖ I KRONOBERG
Kulturparken Smålands migrationshistoriska roll utvecklas genom att omgestalta och förnya utställningen
Drömmen om Amerika och skapa en bred migrationshistorisk utställning med fokus på Småland. Detta
innebär också stärkt samverkan med universitet och
högskolor samt med berörda nationella myndigheter.
Andra utvecklingsområden är ökad samverkan på
kulturmiljöområdet på kommunal, regional och statlig
nivå samt att verka för att ytterligare nyttja besöksnäringens potential för kulturarv och kulturmiljö.

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,
bildning och upplevelser,
• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas
till vara i samhällsutvecklingen.

Länsstyrelsen har i uppdrag att uppfylla de nationella
kulturmiljömålen och utövar tillsyn över kulturmiljövården i länet. De kontrollerar att kulturmiljölagen
följs, ger tillstånd, råd och information. Länsstyrelsen
kan också bevilja bidrag till förvaltning och vård av
särskilt värdefulla kulturmiljöer som fornlämningar,
byggnader och kulturlandskap. Länsstyrelsen ska
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MUNTLIGT BERÄTTANDE I KRONOBERG
KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG

Kulturparken Småland är en verksamhet med uppdrag att bevara, vårda, levandegöra
och utveckla länets kulturarv.
Organisationsform: Aktiebolag, ägt till 59 % av Region Kronoberg och 41 % av Växjö
kommun.
www.kulturparkensmaland.se

Kronobergs läns hembygdsförbund är en sammanhållande organisation för länets
hembygdsföreningar med syfte att tillgängliggöra, värna och öka kunskapen om länets
kultur- och naturarv.
Organisationsform: Ideell förening
www.hembygd.se/kronoberg

EN INTERNATIONELLT
UNIK VERKSAMHET I LÄNET
Kronoberg har en unik berättartradition med en
verksamhet som är omfattande även i ett internationellt perspektiv. En av de största, tidigaste och
mest högkvalitativa samlingarna av 1800-talssagor och
sägner i Sverige finns i länet. Berättarnätet Kronoberg
genomför berättarföreställningar, utställningar, kurser
och pedagogisk verksamhet på Sagomuseet i Ljungby.
Nordens största årligen återkommande berättarfestival,
Ljungby berättarfestival, arrangeras av Berättarnätet.
Med stöd av Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner
har de skapat Sagobygden som bland annat innehåller
sägenomspunna platser som finns levandegjorda med
hjälp av berättelser, kartor, vägskyltar och GPS-koordinatorer. Till platserna kopplas programverksamhet och
en stor mängd litteratur om Sagobygden. På sägenplatserna hålls årligen berättarföreställningar.
2011 ratificerade Sverige Unesco-konventionen om
tryggande av det immateriella kulturarvet. Institutet
för språk och folkminnen har uppdrag från regeringen
att utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen
i Sverige. Berättarnätet Kronoberg har deltagit i
det nationella arbetet och 2014 blev verksamheten
ackrediterad av Unesco. Det innebär att Berättarnätet
arbetar med konventionen och är rådgivande åt
Unesco. Unesco utser dessutom verksamheter runt om
i världen som är föredömliga i arbetet med att trygga
immateriellt kulturarv. Under 2017 har regeringen
ansökt om att Berättarnätet Kronobergs verksamhet
Sagobygden ska bli Sveriges första goda exempel i
Unescos register för tryggandet av det immateriella
kulturarvet. Om ansökan godkänns hösten 2018
kommer Berättarnätet Kronobergs verksamhet att
stärkas såväl regionalt som nationellt och i synnerhet
internationellt. Konkret innebär det att de internationella kontakterna inom immateriellt kulturarv utökas.

Det immateriella kulturarvet är
exempelvis sedvänjor, uttryck, kunskap och
färdigheter som ingår i kulturarvet. Det
immateriella kulturarvet överförs från generation till generation och omskapas ständigt i
samspel med omgivningen och i förhållande
till historien. Det muntliga berättandet är en
del av det immateriella kulturarvet.

Se sidan 16
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EN MÅNGFALD AV BERÄTTELSER
Berättarnätet Kronoberg är en resurs i arbetet med att
ta tillvara en mångfald av berättelser. De bidrar till att
utveckla nya metoder för de muntliga traditionernas
tryggande och betydelse i samhället. Många traditionella berättelser har en lång historia och liknande
berättelser berättas över hela världen. Detta gör att
muntligt berättande har en särskilt stor potential i
integrationsarbete. Utvecklingspotential finns när det
gäller arbete med samtida berättelser.
På Berättarnätet Kronobergs webbplats kan man
i Berättarskatten både lyssna på andras muntliga
berättelser och lägga upp sina egna. Berättarnätet har
pedagogisk verksamhet för barn och unga på skolor
och på fritiden. Tillsammans med Linnéuniversitetet
erbjuder de kursen Muntligt berättande i förskola och
skola. Det finns behov av kompetensutveckling gällande
jämställdhetsintegrering på området då många äldre
berättelser präglas av traditionella könsmönster.
I regionens arbete med yttrandefrihet och det fria
ordet kan det muntliga berättandet även växla upp
insatser inom ramen för litteratur- och läsfrämjande
som exempelvis projekt i samverkan med skola och
folkbildning. Genom att uppvärdera det muntliga
berättandets betydelse i pedagogiskt arbete skapas
bättre förutsättningar för läsfrämjande insatser
kopplade till barn och unga.
UTVECKLING AV MUNTLIGT
BERÄTTANDE I KRONOBERG
Muntligt berättande är ett prioriterat utvecklingsområde 2018-2020.15
KULTURORGANISATIONER
MED REGIONALA UPPDRAG

Berättarnätet Kronoberg är en verksamhet
med mål att stimulera det muntliga
berättandet i alla dess former, dess sagor
och sägner, och de folkliga traditioner
som förknippas med detta.
Organisationsform: Ideell förening
www.sagobygden.se
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YTTRANDEFRIHET, LITTERATUR
OCH LÄSFRÄMJANDE I KRONOBERG
ETT RIKT LITTERÄRT ARV MEN SVÅRT FÖR
DAGENS FÖRFATTARE ATT FÖRSÖRJA SIG
Kronobergs län har ett rikt litterärt arv med författare
som Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner.
Många skriver i Kronoberg, enligt den kulturvaneundersökning Region Kronoberg genomförde 2016. Det är
vanligare att skriva i Kronoberg än i riket, och vanligare bland yngre invånare än äldre. Det finns kurser
och program inom kreativt skrivande och bibliotekoch informationsvetenskap på Linnéuniversitetet och
skrivarcirklar på studieförbunden.
Det är svårt för författare, poeter och översättare i
länet att leva på sitt skrivande. Genom att verka ute
i skolor, på bibliotek och vid skrivarutbildningar kan
professionella kulturskapare verka och fungera som
förebilder bland barn, unga och vuxna som har ett
intresse av att skriva och berätta.
Det behövs en mer stabil kulturell infrastruktur för
litteratur som konstform. För att stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare på området
krävs samordning. Nätverk, kompetensutveckling,
samordning av turnéer och bokmässor är insatser som
stärker de professionella kulturskaparnas möjligheter
att försörja sig på sitt konstnärskap. Residens skapar
möjligheter för fördjupning och stärker förutsättningarna för konstnärlig förnyelse. Insatser för att professionella kulturskapare på litteraturområdet ska få skälig
ersättning för sitt arbete är grundläggande.
ARBETE MED YTTRANDEFRIHET
OCH DET FRIA ORDET
Småland har ett unikt, levande och modigt litteraturarv. Inte minst i det rika muntliga berättandet och i
den litteratur som har skrivits och fortsätter att skrivas
i regionen. Idag verkar författare runt om i världen i
samma anda, ofta under svåra förhållanden och med
fara för sina liv, för att de vill göra sin röst hörd. Växjö
är sedan 2012 fristad för förföljda författare, för att
värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet.
Det fria ordets hus ska främja dialog, skrivande och
debatt. Verksamheten ska fungera stödjande för frågor
om yttrandefrihet i regionen. Arbetet sker genom
egna arrangemang och i samarbete med andra aktörer
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Det fria ordets hus erbjuder bland annat pedagogisk
verksamhet, öppen programverksamhet och lokaler
till organisationer för att uppmuntra till arbete inom
det fria ordets område. Det fria ordets hus har även
residensverksamhet, exempelvis korttidsresidens för
nyanlända. De samarbetar internationellt inom bland
annat fristadsnätverket ICORN.
Kulturparken Småland har i sina arkiv material från
länets folkrörelser och föreningar. Arkiven är grundläggande för förståelsen av civilsamhällets organisering
och skapar en bas för samtal om och arbete med yttrandefrihet idag. Ett annat sätt att värna det fria ordet
är det arbete med källkritik som sker inom exempelvis
skola, bibliotek och Det fria ordets hus.
KOMMUNAL OCH REGIONAL
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Kommunernas folk- och skolbibliotek utgör en
betydelsefull kulturell infrastruktur i länet och har
stor potential som mötesplats. Folkbiblioteken har en
grundläggande uppgift att verka för det demokratiska
samhällets utveckling. Digitalisering och globalisering aktualiserar frågor om bibliotekens roll och
framtid. Den digitala utvecklingen skapar förutsättningar för berättande och delaktighet men väcker
också frågor kring allas möjligheter att göra sin röst
hörd. Ett exempel är vilka konsekvenser digitaliseringen får för invånare som står vid sidan av utvecklingen. För att vidareutveckla invånares digitala
kompetens krävs ytterligare fortbildningsinsatser för
bibliotekspersonal. Det finns även behov av att vidareutveckla biblioteken för att möta invånarnas behov
exempelvis vad gäller utformning av biblioteksrummet
och satsningar som meröppet. Meröppet innebär att
biblioteket är tillgängligt för besökare även under
tider då personal inte är på plats.
Biblioteksområdet regleras av bibliotekslagen som
bland annat fastslår att biblioteksplaner ska tas fram på
kommunal och regional nivå. Region Kronoberg har
en regional biblioteksplan tillsammans med Region
Blekinge. På nationell nivå har Kungliga Biblioteket
ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den
svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland
annat nationell överblick, framtagande av nationell
biblioteksstrategi, främja samordning, fördela bidrag
och samla in statistik.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den
regionala biblioteksverksamheten för Kronoberg
och Blekinge. Verksamheten riktas främst mot folkbiblioteken. Kvalitetsutveckling och omvärldsbevakning kring biblioteket som mötesplats för kultur, delaktighet, lärande och skapande bidrar till att utveckla
den kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksutveckling verkar utifrån fyra biblioteksfokus; det
lärande biblioteket, det tillgängliga biblioteket, det
digitala, interaktiva biblioteket samt det fysiska,
interaktiva biblioteket.
BIBLIOTEKET SOM PLATS
FÖR LÄRANDE OCH KULTUR
Folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet
hanteras framförallt inom ramen för kulturområdet,
vilket förstärker den traditionella bilden av verksamheten som i första hand kulturinriktad. Detta trots att
biblioteken i hög grad även utgör en grundläggande
infrastruktur för invånares lärande. I Kronoberg och
Blekinge är fler än hälften av kommunbiblioteken
integrerade folk- och skolbibliotek. På regional nivå
vidareutvecklas samarbetet mellan Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg och universitets- och högskolebiblioteken. För att biblioteken ska kunna möta länets
utmaningar och verka för det demokratiska samhällets
utveckling är samverkan med det omgivande samhället
av avgörande betydelse. Biblioteken bidrar med en
infrastruktur för kultur, bildning och lärande och är
en resurs för kultur- och bildningsorganisationer.
KRONOBERGARNA LÅNAR
MER MEN LÄSER MINDRE
Kronoberg har flest bibliotek per invånare i landet och
invånarna lånar fler böcker per invånare jämfört med
riket. Trots detta är det färre i Kronoberg som har läst
en bok eller lyssnat på en ljudbok jämfört med riket i
helhet. Läsfärdighet och läsvanor hos barn och unga har
under många år minskat. Framför allt visar statistiken
på en försämrad läsförmåga hos pojkar. Ett sätt att skapa
intresse för läsning är genom det egna skrivandet.
I Kronoberg genomförs litteratur- och läsfrämjande
insatser både inom och utanför skolan av bibliotek,
folkbildning, och aktörer som Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg och Det fria ordets hus. Det finns
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dock behov av läsfrämjande insatser för människor i
alla åldrar. Även det civila samhället gör insatser på
området, till exempel Bygdegårdarnas Riksförbund
med projektet Det är väl ingen konst att läsa, folkbildningens arbete med lättläst och samarbeten med
idrottsrörelsen.
Region Kronobergs verksamhet AV-Media Kronoberg
arbetar med läsfrämjande utifrån digitaliseringens
möjligheter. Biblioteksutveckling ansvarar för strategisk
samverkan med kommunerna gällande läsfrämjande
verksamhet och arbetar bland annat med verksamhet
med inriktning på barn och ungas fritid, böcker på
andra språk: mångspråk, de nationella minoriteternas
språk, lättläst samt utveckling av medieförsörjning och
medielogistik.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg samarbetar
med folkhälsa, barnhälsovård och folkbibliotek inom
Språkstegen för att främja jämlik språk-, läs- och
skrivkunnighet bland små barn. Biblioteksutveckling,
biblioteken och studieförbunden samarbetar inom
Läsfest för att gemensamt ordna aktiviteter för att öka
läsandet. Biblioteksutveckling och Växjö bibliotek
utforskar även biblioterapi, som bygger på idén att
förbättra hälsa genom läsning.
UTVECKLING AV YTTRANDEFRIHET,
LITTERATUR OCH LÄSFRÄMJANDE
I KRONOBERG
Yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande är ett prioriterat utvecklingsområde 2018-2020.16

NATIONELLA MÅL
FÖR LITTERATUR
OCH LÄSFRÄMJANDE
Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund
och med utgångspunkt i vars och ens
särskilda förutsättningar, ges möjlighet
att utveckla en god läsförmåga och ha
tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Se sidan 18
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KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten
för Kronoberg och Blekinge län.
Organisationsform: Regional förvaltning
www.biblioteksutveckling.se

Det fria ordets hus är en verksamhet som förenar det småländska litterära arvet
och arbetet med yttrandefrihet idag.
Organisationsform: Kommunal förvaltning
www.vaxjo.se/detfriaordetshus

FILM I KRONOBERG
FORTSATT BIOGRAFUTVECKLING
I Kronoberg går invånarna mer på bio än genomsnittet i riket, enligt den kulturvaneundersökning
Region Kronoberg gjorde 2016. Samtliga kommuner i Kronoberg har en eller flera digitala biografer.
Uppvidinge och Lessebo kommuner sticker ut med
en hög koncentration biografer som samverkar med
Emmaboda och Nybro kommuner inom Film i
Glasriket. Film i Glasriket drivs ideellt genom ett
unikt samarbete mellan ett femtontal av Folkets Hus
och Parkers biografer. I länets kommuner utgör också
filmföreningar en viktig infrastruktur för distribution
och visning av ett smalare filmutbud. Många mindre
landsortsbiografer drivs av Folkets Hus och Parker.
Det ideella engagemanget är ofta en förutsättning för
att kunna se film på bio i hela länet.
Digitaliseringen har ökat möjligheterna för lokala
biografer att anpassa utbudet efter publiken. De kan
bland annat visa film, direktsänd opera och teater, konserter, sportarrangemang och datorspelsturneringar via
internet. Ett annat sätt att arbeta med publikutveckling
är samarbeten med det civila samhället kring exempelvis
filmsamtal eller föreläsningar knutna till filmvisningen.
Den nya statliga filmpolitiken har bland annat inneburit en ökad moms på filmvisning på vissa av länets
biografer. Hur detta påverkar föreningarna är ännu
oklart och det finns behov av att följa utvecklingen på
området framöver.
Reaktor Sydost är Kronobergs regionala resurscentrum för film. De bistår biografer, filmklubbar,
föreningar och kommuner med kompetens kring
biografutveckling, publikarbete, samarrangemang,
rättigheter och tillgänglig repertoar.
VANLIGT ATT FILMA, MEN OVANLIGT ATT
VARA PROFESSIONELL FILMARE
Att se på film, filma och fotografera är bland de vanligaste kulturyttringarna i Kronoberg och det är vanligare ju yngre man är. Rörlig bild är ett vanligt sätt för
invånare att berätta sina historier. Med dagens teknik
är kostnaderna inte längre ett hinder för det egna
skapandet. Många invånare skapar själva men det finns
ett glapp mellan det egna utövandet och att sprida sin
berättelse till en publik i ett professionellt sammanhang. Reaktor Sydost stöttar unga filmare med talangutveckling genom stöd till produktioner, teknikutlåning
och kompetensutveckling. Jämställdheten inom
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filmbranschen är en utmaning. Stöd till filmskapare
går oftare till män trots att kvinnor filmar och fotar
mer. Det finns behov av att möta kvinnor tidigare i
skapandeprocessen för att medlen ska fördelas mer
jämställt. Reaktor Sydost har arbetat medvetet med
frågan under flera år men det finns fortfarande en
snedfördelning på grund av kön gällande stöd till
filmproduktioner.
Utveckling av det pedagogiska arbetet med yngre
barn kan förbättra jämställdheten på området. Reaktor Sydost stödjer pedagogers filmpedagogiska arbete
i skolan för att främja barn och ungas möjligheter
att lära sig om den rörliga bilden som uttrycksform,
mediers påverkan, och ges möjlighet att uttrycka
sig med film och medier. Reaktor Sydost engagerar
professionella kulturskapare för att arbeta med film
i skolan och kvalitetssäkrar att arbetet utgår från ett
pedagogiskt förhållningssätt. Även AV-Media Kronoberg är en aktör på området. De tillhandahåller media
som kan användas inom undervisning.
Det finns behov av att utveckla möjligheterna för
barn och unga att arbeta med film på sin fritid. Film
finns på kulturskolan i Tingsryd och Växjö och även
studieförbunden erbjuder verksamhet på området.
Linnéuniversitetet har kurser i filmvetenskap upp
till magisternivå men även kurser i bland annat filmdidaktik, manusskrivande och filmkritik.
För att skapa förutsättningar för professionella kulturskapare inom filmområdet behövs olika, befintliga
plattformar för att tillgängliggöra film. Flera av de
produktioner som Reaktor Sydost stöttar har visats på
filmfestivaler, både i Sverige och internationellt. Andra
viktiga plattformar är Sveriges televisions kortfilmsprogram, video-on-demand-tjänster och svenska biografer.
Biobesöken ökade under 2016 men svensk film hade
den lägsta marknadsandelen sedan 1990/91 vad gäller
totala biobesök i landet. Det påverkar svenska filmares
möjligheter att försörja sig.
Filmområdet verkar även på ett näringspolitiskt plan
vad gäller satsningar på långfilm och filmens roll
för besöksnäringen. Reaktor Sydost har genomfört
en förstudie kring förutsättningarna för en regional
filmfond i Blekinge och Kalmar. Blekinge, Kalmar och
Kronoberg ser behov av att undersöka förutsättningarna
för utveckling av filmområdet inom ramarna för
Regionsamverkan Sydsverige.
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På nationell nivå arbetar stiftelsen Svenska Filminstitutet
för att stärka den svenska filmen från idé till färdig
film, under dess lansering i Sverige och världen, och
genom att bevara den för eftervärlden. Svenska Filminstitutet har i uppdrag från regeringen att genomföra
den statliga filmpolitiken. Detta sker genom samverkan med filmbranschen inom så kallade råd.
UTVECKLING AV FILM I KRONOBERG
Reaktor Sydost har funnits sedan 2008 och bygger på
interregional samverkan. Mot bakgrund av utvecklad
samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige finns
behov att undersöka förutsättningarna för ett större
grepp kring filmens utveckling för att utnyttja kompetens och resurser mer effektivt. Det finns även behov
av att på lång sikt skapa goda förutsättningar för
professionella kulturskapare i Sydsverige och förbättra
möjligheterna för talangutveckling. Även arbete med
jämställdheten på området behöver utvecklas.

BILD OCH FORM I KRONOBERG
På Reaktor Sydosts webbplats finns
handboken Involvera publiken med
tips på hur man kan arbeta med
biograf- och publikutveckling.

NATIONELLA MÅL FÖR FILM
• Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.

MÅNGA AKTÖRER INOM
BILD OCH FORM I KRONOBERG
Många aktörer, i och utanför Kronoberg, skapar möjligheter för invånare och besökare att utöva och ta del
av bild- och formkonst. Bland annat museer, gallerier,
konstrundor, bibliotek, folkbildning och det civila
samhället, festivaler, konstlabb, workshops, performancekonst och events. Det är vanligare att besöka
konstutställning och måla eller teckna i Kronoberg
än genomsnittet i riket. Det civila samhällets organisationer och det fria kulturlivet bär till stor del upp
infrastrukturen tillsammans med kulturorganisationer
med regionala uppdrag. Att stimulera till eget skapande, fånga upp nya initiativ och erbjuda arenor för
oetablerad konst behövs för att möjliggöra deltagande
i länets konstliv.

Kulturplanen utgår från en bred
definition av bild- och formkonst
som bland annat omfattar bildkonst,
konsthantverk och formgivning inom
en rad olika former för gestaltning.

• Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
• Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
• Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
• Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
• Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
• Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG

Reaktor Sydost (under slutet av 2017 byter verksamheten namn till Filmregion Sydost)
är ett regionalt resurscentrum för film med uppdrag att stärka filmen och den rörliga bildens
ställning i Sydost.

Konstpedagogiken är viktig när bild- och formkonst
möter publik. För barn och unga under skoltid är den
ett verktyg i estetiska lärprocesser och en metod som
skapar möjlighet att utveckla den reflektiva förmågan.
Det pågår utvecklingsarbete för att de kultur- och
konstpedagogiska program som erbjuds ska möta barn
och unga i hela länet.
Ljungbergmuseet är Kronobergs läns museum för
bildkonst. I uppdraget ingår bland annat att bedriva
konstpedagogisk verksamhet för barn och unga under
skoltid i hela länet. Att samverka med berörda aktörer
för att lyfta fram samtida och dåtida konst med
anknytning till Kronobergs län och Småland ingår
också. Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist
Ljungbergs ateljé och bostad i Ljungby är också en del
av kulturarvet.

Kulturparken Småland har i uppdrag att samordna
och utveckla kulturarvsfrågorna i länet. De har också
en regional roll inom bild- och formkonstområdet.
Fokus ligger på framförallt på glaset genom Sveriges
glasmuseum, med en unik glassamling och ett stort
material med skisser och produktkataloger. Kulturparken
har också en konsthistorisk samling som omfattar
5 800 föremål.
Italienska Palatset i Växjö är en ideell förening som
inrymmer galleri, ateljéer och ateljéförening, konstnärernas kollektivverkstad och Media Artes med
primärt fokus på nutida konstmusik. Det finns behov
av att förtydliga Italienska Palatsets roll för bild- och
formkonsten i länet.
I angränsande län finns till exempel Vandalorum i
Värnamo som är ett museum för regional, nationell och
internationell samtidskonst och design. Vandalorum
är hemvist för Smålands konstarkiv med en samling
koncentrerad på bild- och formkonstnärers verksamhet
i Småland. Smålands konstarkiv har en interregional
utställningsverksamhet som lyfter samtida konstnärskap
inom bild och form i regionen och är ett administrativt
centrum för Konstnärsförbundet i Småland.
Strategiska utvecklingsinsatser har bidragit till att stärka
områdets infrastruktur i Kronoberg. Ett gemensamt
visions- och strategiarbete har under de senaste åren
samlat företrädare för kulturorganisationer med regionala uppdrag inom bild- och formkonst, professionella
kulturskapare, det civila samhället samt förtroendevalda
och tjänstepersoner på regional och lokal nivå. Från
hösten 2017 finns även en regional utvecklingssamordnare för bild och form inom Region Kronoberg
vars uppdrag är att, tillsammans med berörda aktörer,
utveckla bild- och formområdet i länet.
DET HISTORISKA OCH SAMTIDA SMÅLAND
Småland är starkt förknippat med glaskonst, konsthantverk och design som traditionellt har varit viktiga
näringar i Kronoberg. Möbelriket och Glasriket är känt
både nationellt och internationellt. Idag undersöker och
omprövar många professionella kulturskapare vad platsen Småland är. Detta kan gestaltas genom bland annat
konsthändelser, i formgivna objekt eller i samtal.

Organisationsform: Ideell förening bildad av Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län och
Region Kronoberg.
www.reaktorsydost.se
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SVÅRT ATT FÖRSÖRJA SIG SOM PROFESSIONELL KULTURSKAPARE PÅ OMRÅDET
Ett vitalt och utforskande kulturliv bygger på att professionella kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. Regeringen
har tagit fram en nationell handlingsplan för bild och
form med särskilt fokus på bild- och formkonstnärernas villkor. För de professionella bild- och formkonstnärerna är situationen på arbetsmarknaden en utmaning. Konstnärernas Riksorganisation gjorde 2014
en konstnärsenkät. Den visade att mer än hälften av
bild- och formkonstnärerna inte kunde försörja sig helt
på sitt konstnärskap. Medianinkomsten för gruppen
är före skatt 15 000 kr i månaden, vilket kan jämföras
med 18 200 kr för alla kulturella yrkesgrupper och 24
200 kr för hela befolkningen. SCB:s siffror visar dessutom att andelen bildkonstnärer med låga inkomster har
ökat mellan 2004 och 2014.
Utifrån andelen kvinnor och män är dock bildkonsten
en jämställd sektor. Formområdet är däremot en
kvinnodominerad sektor. Uppföljningen av Region
Kronobergs konstinköp visar att inköpen är jämställt
fördelade mellan kvinnor och män i enlighet med den
plan som styr inköpen.
Bild- och formkonstnärers arbetsmarknad behöver stärkas genom uppdrag, distribution, nätverk,
tillgång till kollektivverkstäder, kompetens och
möjlighet att kombinera flera inkomstkällor. Inköp
av konst är betydelsefullt för regionens gallerier och
bild- och formkonstnärer. Fortsatt finns behov av
strategiskt arbete med jämställdhet och mångfald
i utställningsverksamhet, inköp och i konst i det
offentliga rummet.
Kulturorganisationer med regionala uppdrag ska
tillämpa MU-avtalet, det statliga ramavtalet för bildoch formkonstnärers medverkan och ersättning vid
utställning. MU-avtalet är av stor vikt för professionella
kulturskapare på bild- och formområdet. Det går att
likna en konstutställning med en teateruppsättning,
där det skulle vara otänkbart att inte arvodera professionella skådepelare för repetitionstid utan enbart för
faktiska föreställningar. Det finns behov av insatser
för att främja tillämpningen av MU-avtal hos både
kulturorganisationer med regionala uppdrag och andra
aktörer med utställningsverksamhet.
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Läs mer i fördjupningen Så formas och genomförs kulturplanen.

KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGAR
I OFFENTLIGA MILJÖER
Inköp av konstnärlig gestaltning är en viktig arbetsmarknad för professionella kulturskapare. Det är också
en möjlighet för invånare att, oavsett bakgrund, möta
bild- och formkonst i vardagen. Det kan vara hos
tandläkaren, i lekparken eller på äldreboendet.
Region Kronoberg har sedan inträdet i kultursamverkansmodellen arbetat med utvecklingsfrågor kring
konstnärlig gestaltning, exempelvis genom främjandet
av enprocentregeln. Det är en rekommendation som
innebär att 1 % av byggkostnaderna vid offentligt
uppförda byggnader ska avsättas för konstnärlig
gestaltning. Region Kronoberg arbetar i enlighet
med enprocentregeln och har en konsthanteringsfunktion som ansvarar för konstinköp och konstnärlig
gestaltning i egna lokaler. Inköpen görs enligt Plan
för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg,
som finns att läsa på Region Kronobergs kulturblogg
kulturplankronoberg.se.
Kommunerna ansvarar för konstnärlig gestaltning i
sina fastigheter och offentliga miljöer. Arbetet med
den offentliga konsten varierar och det finns intresse
och behov av fortsatt utvecklingsarbete samt stöd
i grunduppdraget kring inventering och skötsel av
den konstnärliga gestaltningen. Det kan till exempel
handla om konstprogram, samverkan mellan politikområden, former för upphandling, arbete för att aktivt
synliggöra offentliga verk och medborgarinflytande.
Erfarenhetsutbyte och lärande kring konstnärlig
gestaltning sker även inom kommunalt forum och
kulturchefsnätverket.17
EN INTRESSANT PLATS
FÖR UTVECKLING AV KONSTGLAS
Konstglaset har en alltmer betydande roll vid de
småländska glasbruken. Hantverkskunnande och
materialkännedom gör Glasriket till en intressant
plats att verka på för professionella kulturskapare.
Verksamheterna är småskaliga och det fria professionella kulturlivet skapar det nya Glasriket. Traditionell
kunskap möter nya kunskaper och ny teknik vilket
ökar innovationsförmågan.

FORMGIVNING
– ETT STARKT OMRÅDE I LÄNET
Flera kända möbeltillverkare och formgivare har sin
utgångspunkt i länet och flera organisationer och
initiativ bidrar till att utveckla området. Svensk Form
arbetar för att stimulera designutvecklingen utifrån
ett brett designbegrepp. Goda förutsättningar för nya
formgivare att utvecklas och pröva sina idéer är viktigt
för formgivningens framtid i Småland. Hemslöjden i
Kronoberg arbetar med att stärka konsthantverkarnas
villkor. Med kunskap om slöjdhantverket i hårda och
mjuka material, upparbetade nätverk och etablerade
program för barn och unga i skolan är Hemslöjden en
viktig del i infrastrukturen för formfrågorna i länet.
FLERA MÖJLIGHETER TILL
UTBILDNING INOM BILD OCH FORM
Det finns flera utbildningar i länet. På Grimslövs
Folkhögskola finns förberedande utbildning inom

konsthantverk och formgivning och på S:t Sigfrids
Folkhögskola finns konstskola på ett och två år. På
Linnéuniversitetet finns flera kandidatutbildningar
och en masterutbildning inom design. Kulturskolorna
i Uppvidinge och Växjö kommuner erbjuder barn och
unga bildundervisning. Arbete pågår för att bild även
ska finnas på kulturskolan i Ljungby. Det civila samhället har stor betydelse för möjligheterna för invånare
att själva utöva bild och form genom kurser, föreläsningar och studiecirklar.
UTVECKLING AV BILD
OCH FORM I KRONOBERG
Bild och form är ett prioriterat utvecklingsområde
2018-2020.18

NATIONELLA MÅL FÖR ARKITEKTUR, FORMGIVNING OCH DESIGN
• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling.
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.
• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska stärkas och breddas.
• Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande ska på ett föredömligt sätt
behandla kvalitetsfrågor.
• Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

Se sidan 22
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KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG

KRONOBERGS LÄNS
BILDKONSTMUSEUM
LJUNGBERGMUSEET
Ljungbergmuseet är Kronobergs läns bildkonstmuseum och har ett särskilt uppdrag att
tillgängliggöra konstpedagogik för barn och unga i hela länet.
Organisationsform: Stiftelse
www.ljungbergmuseet.se

Smålands Konstarkiv har en konstsamling med bild och formkonstnärer som har anknytning
till Småland
Organisationsform: Stiftelse med huvudmän från Värnamo kommun, Jönköpings läns landsting,
Region Kronoberg samt Smålands Konstnärsförbund
www.smalandskonstarkiv.se

I TA L I E N S K A PA L AT S E T

Italienska palatset är en ateljéförening med kollektivverkstad och galleri
Organisationsform: Ekonomisk förening
www.italienskapalatset.se

HEMSLÖJD I KRONOBERG
STORT INTRESSE FÖR
SLÖJD OCH HEMSLÖJD
Intresset för slöjd, hemslöjd och att skapa själv är
stort. Att syssla med handarbete eller hantverk är en
aktivitet som utövas i nästan lika stor utsträckning
oavsett ålder, utbildning eller inkomst. Digitalisering
har haft betydelse för utvecklingen, genom trender
som återbruk, makerrörelsen och gerillaslöjd. Arbetet
med återbruk och naturliga material gör att hemslöjdsområdet ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbete
och cirkulär ekonomi.
SAMVERKAN ÖVER POLITIKOMRÅDEN
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HEMSLÖJDEN
Hemslöjden i Kronoberg tillvaratar och förnyar hemslöjd utifrån ett närings-, kulturarvs- och kunskapsförmedlande perspektiv. Arbetet bygger på samverkan
med en bredd av aktörer med skilda förutsättningar.
Detta påverkar utvecklingsarbetet inom hemslöjden
i hög grad. Hemslöjdskonsulenterna samarbetar över
länsgränserna inom geografin för Regionsamverkan
Sydsverige. Arbetet är långsiktigt och sker inom olika
utvecklingsprojekt.
Hemslöjden i Kronoberg samarbetar med Almi för
att länets slöjdare, konsthantverkare, hantverkare och
designers ska kunna ta del av det företagsfrämjande
stödsystemet. Enskilda slöjdare, konsthantverkare och
företag med småskalig hantverksmässig tillverkning får
stöd av hemslöjdskonsulenterna i form av rådgivning
och handledning.

KULTURORGANISATIONER
MED REGIONALA UPPDRAG

Hemslöjden i Kronoberg är en verksamhet
med uppdrag att utveckla och tillvarata slöjd
och konsthantverk, både som näringsgren och
kulturyttring.
Organisationsform: Ideell förening
www.hemslojdenkronoberg.se
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På Nämnden för hemslöjdsfrågors
webbplats finns praktiska tips på hur
slöjdare kan starta och driva företag.
Läs mer på www.nfh.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppdrag att stärka hemslöjden i hela Sverige
genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med
såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. Hemslöjdsföreningarna i Sverige har unika samlingar med föremål
som speglar den egna produktionen och bygdernas
traditionella slöjd. Dessa samlingar har digitaliserats
under namnet Hemslöjdens samlingar och går att finna
på Digitalt museum.
FRAMTIDENS HEMSLÖJD
De senaste årens ökade satsning på kultur i skolan har
öppnat upp för ett nytt arbetsfält för slöjdare. Många
barn får möta professionella slöjdare i sin skolmiljö. För
att främja barn och ungas möjlighet till eget skapande
på fritiden har Hemslöjden i Kronoberg Slöjdklubben.
Den genomförs i samarbete med studieförbunden.
Hemslöjden i Kronoberg erbjuder kurser med nationellt
erkända kursledare. Detta främjar den konstnärliga
förnyelsen och kvaliteten inom slöjd och konsthantverk.
Studieförbunden i Kronoberg erbjuder cirklar och
kurser i hemslöjd och hantverk och Linnéuniversitetet
har kurser i hantverk kopplade till designområdet.
UTVECKLING AV HEMSLÖJD I KRONOBERG
Fortsatt arbete med skapa möten mellan olika former
av samtida och traditionella tekniker inom slöjd,
konsthantverk och digitalisering är strategier för att
främja den konstnärliga förnyelsen på området. Att
arbeta vidare med hållbar utveckling och slöjden som
resurs för andra kulturområden, och med hemslöjdens betydelse för hälsa och välmående samt verka
för hemslöjd som en potential i besöksnäringen är
andra möjligheter.
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DET CIVILA SAMHÄLLET OCH
FOLKBILDNINGEN I KRONOBERG
Det civila samhället är en viktig del av demokratin.
Det bidrar till delaktighet, samhällsutveckling och
välfärd. I ett glest befolkat län som Kronoberg är det
civila samhället och folkbildningen betydelsefulla
aktörer för att skapa öppna och hållbara livsmiljöer för
länets invånare.
Det civila samhället bidrar till att involvera människor
i den lokala samhällsutvecklingen och möjliggör lokala
mötesplatser. När människor känner delaktighet, samhörighet och tillit stärks banden till platsen och viljan
till att leva där ökar. Här utgör de starka frivilliga
krafterna en viktig del av arbetet, inte minst på mindre
orter och på landsbygden.

Med det civila samhället avses en arena,
skild från staten, marknaden och det
enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från
nätverk, ideella föreningar till registrerade
trossamfund med mera.

DET CIVILA SAMHÄLLET
VERKAR PÅ MÅNGA OMRÅDEN
Att utveckla förutsättningarna för det civila samhällets
aktörer att delta i planering och genomförande av
lokalt och regionalt utvecklingsarbete är ett utvecklingsområde som lyfts i Gröna Kronoberg 2025.
Folkbildningens aktörer, med studieförbund och
folkhögskolor, utgör en regional infrastruktur som är
tillgänglig i hela länet. De har betydelse för det civila
samhället på lokal nivå och i utvecklingen av orter
och platser i Kronoberg. Tillsammans med studieför-
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bunden har Region Kronoberg arbetat fram ett nytt
bidragssystem. Systemet skapar ändamålsenliga former
för dialog och samverkan och utvecklar förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att medverka i
regionala utvecklingsprocesser. I första hand tillämpas
bidragssystemet på processer som kultursamverkansmodellen och kompetensplattsformsuppdraget. Det
finns stor potential att involvera även andra områden.
Studieförbunden har olika förutsättningar och
kompletterar varandra. Den samlade verksamheten
är bred och flexibel och berör flera regionala utvecklingsområden. Studieförbunden utgör mötesplatser
för människor att utvecklas tillsammans i takt med
de nya kunskaper, perspektiv och erfarenheter som
de själva söker. Studieförbunden bidrar med stöd,
investerar i lokaler, teknik och pedagogiska resurser för
det civila samhället. De kan, genom sina stora nätverk
och medlemsorganisationer i hela länet, ha en regional
röstbärande funktion för det civila samhället.
Studieförbunden skapar både arbetstillfällen och
praktikplatser i länet och samarbetar med olika aktörer
kring deltagarkultur, demokratiutveckling, integration,
folkhälsa och miljö samt verksamhet för och med invånare med funktionsnedsättning. Särskilda satsningar
görs för att koppla läsfrämjande till idrottsrörelsen
genom att SISU Idrottsutbildarna samverkar med
biblioteken.
I Kronoberg finns tre folkhögskolor: S:t Sigfrids
folkhögskola, Markaryds folkhögskola och Grimslövs
folkhögskola. Den sistnämnda har Region Kronoberg
som huvudman. Kronobergs läns bildningsförbund
samlar studieförbund och folkhögskolor.

DET CIVILA SAMHÄLLET BIDRAR TILL ETT
KULTURUTBUD MED LOKAL NÄRVARO
Det civila samhällets aktörer är centrala för länets
kulturella infrastruktur, inte minst utanför centralorterna. Folkbildningen står för betydelsefulla insatser
på kulturområdet genom att möjliggöra deltagarkultur
och eget skapande. De bedriver verksamhet på många
platser i Kronoberg. Invånare får tillgång till olika
mötesplatser i form av scener, repetitionslokaler,
ungdomshus, verkstäder och utställningslokaler.
Studieförbunden samverkar i hög utsträckning med
andra aktörer inom det civila samhället. De utgör
stora producenter och arrangörer av kultur både i form
av program inför publik och i form av studiecirklar.
När studieförbunden samverkar med kulturorganisationer med regionala uppdrag blir kulturen angelägen
för fler och når nya målgrupper.
Det civila samhällets organisationer är flexibla och
lyhörda för nya samhällsutmaningar. Det gör att nya
uttryckssätt och kulturformer tidigt får utrymme i
verksamheten. Det kan till exempel handla om nyanländas kulturuttryck eller spelkultur, en snabbt växande
kulturform med en bred ideell närvaro i regionen.
Studieförbundens infrastruktur och kompetenser är
viktiga att koppla till det regionala utvecklingsarbetet
kring arrangörskap, delaktighet och deltagarkultur,
tillgänglighet och mångfald. För samtliga professionella
kulturorganisationer står dessa utmaningar på agendan
och en möjlighet är en utvecklad och strategisk samverkan mellan studieförbund och kulturorganisationer
med regionala uppdrag.

UTVECKLING AV DET
CIVILA SAMHÄLLET I KRONOBERG
Kronobergs demografiska förändringar utgör en utmaning för det civila samhället. Det civila samhället arbetar
aktivt med dessa utmaningar och tar exempelvis stort
ansvar gällande nyanländas möjligheter till språkutveckling och samhällsorientering.
En utmaning för det civila samhället är att offentliga
stödsystem inte alltid är anpassade efter det civila
samhällets gränsöverskridande och tvärsektoriella verksamhet. Erfarenheter från projektet KiCK, Kvalitet i
civilsamhällets kultursamverkan, visar att detta är en
utmaning särskilt när det gäller de etniska föreningarnas förutsättningar. Andra erfarenheter från KiCK är
att det civila samhället har en stark organisering nationellt och lokalt men har försvagats på regional nivå.
På kulturområdet kan studieförbunden ha en regional
röstbärande funktion för länets kulturföreningar. Det
behöver vidareutvecklas i dialog med studieförbunden.
De ekonomiska förutsättningarna på lokal nivå
påverkar studieförbunden i hög utsträckning. Negativ
budgetutveckling på lokal nivå medför att studieförbunden inte kan producera lika mycket folkbildning,
vilket i sin tur innebär att uppväxlingen av varje kommunal bidragskrona minskar. Att säkra verksamhet lokalt är av stor vikt för framtiden och det är av betydelse att utveckla de lokala mötena mellan kommunerna
och det civila samhället.
Kulturområdets erfarenheter och utvecklade metoder
för att involvera det civila samhället kan komma till
användning även inom andra regionala utvecklingsområden, exempelvis idéburet offentligt partnerskap,
social ekonomi och medborgardialog.

En genomsnittlig dag spenderar kronobergarna totalt 1000 timmar i den fria
och frivilliga folkbildningsverksamhet
som studieförbunden driver.
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ORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG
ABF Kronoberg
www.abf.se
Folkuniversitetet Region Syd
www.folkuniversitetet.se
Ibn Rushd distrikt Östra
www.ibnrushd.se
Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd
www.kulturens.se
NBV Sydost
www.nbv.se
Medborgarskolan Region Öst
www.medborgarskolan.se
Sensus Småland Öland
www.sensus.se

SÅ FORMAS OCH
GENOMFÖRS
KULTURPLANEN
Många aktörer bidrar till att skapa ett rikt kulturliv i Kronoberg. Det
professionella kulturlivet, det civila samhället, länets kommuner, Region
Kronoberg och omgivande län ansvarar gemensamt för länets kulturella
infrastruktur och dess utveckling. Andra viktiga aktörer är folkbildning,
universitet och högskolor, näringsliv samt nationella myndigheter. Aktörerna bidrog i arbetet med den stora kartläggning av kulturområdet som
gjordes 2011, inför den första kulturplanen. Vart tredje år, i samband med
framtagande av ny kulturplan, uppdateras nuläget. Analysen av nuläget
ligger sedan till grund för kulturpolitiska prioriteringar.
Kulturområdets arbetssätt med att involvera många aktörer i en öppen
process efterfrågades när den nya regionala utvecklingsstrategin Gröna
Kronoberg 2025 togs fram. Den metod Region Kronoberg använder
idag för hållbart regionalt utvecklingsarbete kallas Gröna tråden.
Den är inspirerad av kulturområdets utvecklingsarbete och används
när kulturplanen formas och genomförs.

Studiefrämjandet i Kronoberg
www.studieframjandet.se
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg
www.sv.se
Studieförbundet Bilda Sydöst
www.bilda.nu
Smålandsidrotten (samverkansorgan för Smålands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna)
www.smalandsidrotten.se
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GRÖNA TRÅDEN – EN METOD
FÖR HÅLLBART REGIONALT
UTVECKLINGSARBETE
Regional utveckling genomförs av många aktörer.
De har, och kan ta, olika roller för att lösa samhällsutmaningar. Metoden Gröna tråden utgår från ett
arbetssätt där samhällsutmaningarna sätts i centrum.
Det kallas för utmaningsdrivet arbete och består av ett
antal verktyg.

resurser som finns tillgängliga för arbetet. Förändringslogik säkerställer att utvecklingsarbetet leder mot
uppsatta mål.

Förändringslogik – ett verktyg som ger en överblick
av vad som ska förändras, hur det ska gå till och vilka

Samhandlingstrappan – samhällsutmaningar som
inte kan lösas av en enskild aktör kräver olika former
av samarbete. Samhandlingstrappan är ett verktyg som
synliggör stegen i en utvecklingsprocess så att aktörerna
kan agera effektivt tillsammans.

På Gröna Kronobergs webbplats finns
konkreta exempel på hur verktygen i
Gröna tråden kan användas.
www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/
arbetsmetod/

Intressentanalys – ett verktyg som synliggör vilka
som påverkas av, och kan påverka utvecklingsarbetet.

Lärandecykel – ett verktyg som används för att förvalta kunskap så att lärande sker systematiskt.
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering – ett verktyg som används för att flickor och pojkar, män och
kvinnor, ska ges samma möjlighet att ta del av resurser.
Kunskap och kompetens ska tillvaratas likvärdigt i det
regionala utvecklingsarbetet.

GRÖNA TRÅDEN PÅ KULTUROMRÅDET
Regionalt utvecklingsarbete är komplext och kräver
många aktörers delaktighet. Olika sakområden har
sina särskilda förutsättningar och verktygen i Gröna
tråden behöver anpassas efter dem.
KULTURPLANENS
INTRESSENTANALYS OCH DIALOGMODELL
Kulturplanen ingår i Region Kronobergs forum kopplade till Gröna Kronoberg. Under året arrangeras tre
återkommande möten. Regiondagarna, vårforum och
höstforum är arenor där länets utvecklingsaktörer kan
delta och påverka utvecklingen oavsett vilket område
de representerar. Vid behov kan även särskilda möten
som fokuserar på kulturfrågor arrangeras, till exempel
kulturforum.
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KOMMUNERNA I KRONOBERG

I Kronobergs län ingår de åtta kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge,
Växjö och Älmhult. Kommunalt forum är ett samverkansorgan och en mötesarena för dialog mellan
Region Kronoberg och kommunerna i länet. Kommunala och regionala förtroendevalda med kulturansvar
möts i Kommunalt forum - kultur. Kommunala och
regionala tjänstepersoner med kulturansvar möts i
kulturchefsnätverket.
DET PROFESSIONELLA KULTURLIVET

Det professionella kulturlivet består av professionella
kulturorganisationer och de professionella kulturskapare
som verkar inom, och utanför kulturorganisationerna.
Dialog med kulturorganisationer sker på olika sätt
beroende på hur de är organiserade. Kulturnämnden

möter kulturorganisationerna en gång per år för
verksamhetssamtal. Dialog sker kontinuerligt med
verksamheter som har politiskt tillsatta styrelser
och styrgrupper. På tjänstemannanivå sker dialogen
löpande för att genomföra kulturplanen. Dialog med
de professionella kulturskaparna inom det fria kulturlivet i Kronoberg sker med hjälp av de strukturer
som centrumbildningar och nationella intresseorganisationer utgör. För att skapa bättre möjligheter för
det fria professionella kulturlivet att delta i dialoger
erbjuds arvode.
DET CIVILA SAMHÄLLET

På kulturområdet utgörs det civila samhället av till
exempel föreningar som arrangerar, producerar eller
tillvaratar kultur och studieförbund. Dialog med det
civila samhället sker både med studieförbund och i
vissa fall direkt med enskilda föreningar. Studieförbunden är en viktig dialogpart på regional nivå och
kan agera röstbärare för det civila samhället genom att
representera sina nätverk och medlemsorganisationer.
För att skapa bättre möjligheter för det civila samhället
att delta i dialoger erbjuds arvode.
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan
för de sex sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge,
Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.
De sex regionerna samarbetar inom områdena regional
utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt
hälso- och sjukvård. Målet är att skapa en hållbar
utveckling i Sydsverige, till förmån för hela landet. För
att uppnå målet har Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott enats om ett kulturpolitiskt positionspapper.
AKTÖRER PÅ NATIONELL
OCH INTERNATIONELL NIVÅ

På nationell nivå finns ett 50-tal myndigheter och
statliga kulturinstitutioner. Kulturorganisationer med
regionala uppdrag samverkar i olika utsträckning med
myndigheter inom sitt konstområde. Inom Region
Kronoberg sker samverkan med aktörer på nationell
nivå bland annat genom kulturpolitisk dialog med
kulturdepartementet. På tjänstemannanivå sker dialog
med Kulturrådet i form av exempelvis samverkanskonferens och rundabordssamtal. På regional nivå sker
även samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Region Kronoberg ingår även i andra nätverk,
till exempel Sveriges kommuner och landstings
kulturchefsnätverk.

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Linnéuniversitetet har sitt säte i Kronoberg och Kalmar
län. Region Kronoberg har en överenskommelse med
Linnéuniversitetet och samverkar även med andra universitet och högskolor vid behov. Kulturorganisationer
med regionala uppdrag har också samverkan med olika
universitet och högskolor.
INVÅNARE OCH BESÖKARE

Den regionala kulturella infrastrukturen finansieras av
länets invånare. Det är också invånare och besökare
som tar del av och utövar kultur i Kronoberg.
För att ha en transparens gentemot samtliga intressenter
används på Region Kronobergs kulturblogg kulturplankronoberg.se. Där kan intressenter ta del av arbetet som
sker och få information om kommande dialoger.
KULTURPLANENS
LÄRANDECYKEL OCH UPPFÖLJNING
De prioriterade utvecklingsområdena kommer att
styra det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie
verksamhet och utveckling som sker. Kulturplanen
beskriver vilka de övergripande målen är för varje
utvecklingsområde och ger exempel på vad som ska
hända under perioden 2018-2020. Varje år formuleras mer konkreta handlingsplaner. Det är möjligt
att följa arbetet genom Region Kronobergs kulturblogg kulturplankronoberg.se.
Uppföljning av kulturplanens måluppfyllelse sker på
övergripande nivå i enlighet med lärandecykeln för
Gröna Kronoberg 2025 men även på andra nivåer:
• internt genom årsrapportering och i enlighet med
indikatorer i Region Kronobergs budget, kulturplan och i kulturnämndens verksamhetsplan,
• för respektive kulturorganisation genom verksamhetsuppföljning och i verksamhetssamtal,
• på insatsnivå utifrån förändringslogik.
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Region Kronobergs fullmäktige beslutar årligen om
kulturnämndens rambudget. Kulturnämnden fördelar
både rambudgeten från fullmäktige och statsbidrag till
regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga
förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet.

FÖRDELNING AV KULTURNÄMNDENS BUDGET 2017

FÖRVALTNING

STATSBIDRAG

REGIONALA DRIFTSANSLAG
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL,
CROWDCULTURE, KULTURPRISER
OCH STIPENDIER

FILM

MUNTLIGT
BERÄTTANDE

LITTERATUR OCH LÄSFRÄMJANDE

Region Kronoberg har ekonomiska verktyg för att
främja en god tillgång till kultur för länets invånare
och uppnå målen i kulturplanen. Även andra aktörer
på nationell, regional och kommunal nivå erbjuder
finansieringsmöjligheter som kan bidra till att uppfylla
de regionala kulturpolitiska målen.

STUDIEFÖRBUND

EKONOMISKA VERKTYG FÖR ATT
GENOMFÖRA KULTURPLANEN

BILD OCH FORM

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ

Region Kronoberg har ett miljöprogram som syftar
till att bidra till hållbar utveckling både ekologiskt,
ekonomiskt och socialt. En miljömedvetenhet ska
prägla arbetet, vilket exempelvis kan innebära att välja
klimatsmarta transporter eller el från förnybar energi.

HEMSLÖJD

TEATER OCH DANS

De aktörer som är med och bidrar till kulturplanens
genomförande påverkar var och en den hållbara utvecklingens tre dimensioner – den sociala, den

ekonomiska och den ekologiska. Särskild uppmärksamhet riktas mot några områden inom den sociala
dimensionen där det råder ojämlikhet – barn och
unga, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
På så vis kvalitetssäkras allt utvecklingsarbete som
genomförs inom ramarna för kulturplanen utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Det innebär att ett resonemang
förs kring vilka perspektiv som ska prioriteras, i vilket
sammanhang och med vilka konsekvenser.

MUSIK

Hållbar regional utveckling innebär att tillgodose
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innebär
också att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha
samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala
utvecklingsarbetet och få tillgång till samhällets resurser. Det regionala utvecklingsarbetet ska präglas av
respekt för de mänskliga rättigheterna i enlighet med
Region Kronobergs policy för lika möjligheter och
rättigheter och den europeiska CEMR-deklarationen
om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå.

FÖRDELNING AV DRIFTSANSLAG
EFTER KONSTOMRÅDE

Bilden visar hur kulturnämndens driftsanslag fördelas mellan konstområden. Det är viktigt att komma ihåg att bilden är en förenkling då en verksamhet kan arbeta med flera konstområden. Ett exempel
är Kulturparken Småland. Deras driftsanslag visas här under Kulturarv och kulturmiljö, men de är
även verksamma inom Bild och form. Läs mer om förutsättningarna för de olika konstområdena i
fördjupningen Den kulturella infrastrukturen i Kronoberg.

Driftsanslag - används för att garantera en stabil
regional kulturell infrastruktur.
Regionala utvecklingsmedel - används för att stötta
större, strukturförändrande utvecklingsinsatser i linje
med kulturplanen, till exempel uppdrag och projekt.
Regionala tillväxtmedel (1:1-medel) - används för
utvecklingsinsatser som bidrar till genomförandet av
Gröna Kronoberg 2025 och beslutas av Region
Kronobergs regionala utvecklingsnämnd.

Kulturpriser och stipendier – delas ut varje år för att
förbättra professionella kulturskapares möjligheter att
verka i länet och uppmärksamma personer som genom
sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i
Kronoberg.
Scenkonstsubventioner - används för att utöka
möjligheterna för barn och unga att uppleva professionell scenkonst. Scenkonstsubventionerna riktar sig
till länets kommuner och samordnas av Regionteatern
Blekinge Kronoberg.

Crowdculture - ett mikrofinansieringsverktyg för
mindre kulturinitiativ som kombinerar privata och
offentliga medel.
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BUDGET 2017, TKR
ORGANISATIONER
INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

KRONOBERGS LÄNS
BILDKONSTMUSEUM
LJUNGBERGMUSEET

DELSUMMA

STATSBIDRAG

6 938

13 749

*13 137

*BLEKINGE

*BLEKINGE

650

*KALMAR

301

209

106

35 090

REGIONALT ANSLAG

10 908

8 732

11 627

2 793

231

805

985

324

490

1 278

38 174

KOMMUNALT ANSLAG

6 815

3 025

4 932

75

837

970

16 654

VÄXJÖ,
ALVESTA

VÄXJÖ

VÄXJÖ

VÄXJÖ

LJUNGBY,
ÄLMHULT

LJUNGBY

KOMMUNER

ORGANISATIONER
MED REGIONALT
ANSLAG

I TA L I E N S K A PA L AT S E T

REGIONALT ANSLAG

305

85

KOMMUNALT ANSLAG

2 026

175

VÄXJÖ

VÄXJÖ

KOMMUNER

STUDIEFÖRBUNDEN
I KRONOBERG

STATSBIDRAG TOTALSUMMA:

35 090 TKR

55

UNGDOMSORGANISATIONER

DELSUMMA

1 045

1 836

8 081

1 445

13 209

230

777

150

5 379

50

8 787

VÄXJÖ

LJUNGBY, MARKARYD,
TINGSRYD, UPPVIDINGE
OCH VÄXJÖ

176

181

REGIONALT ANSLAG TOTALSUMMA:

51 383 TKR

SAMTLIGA KOMMUNER
I KRONOBERG

LJUNGBY

KOMMUNALT ANSLAG TOTALSUMMA:

25 441 TKR

* För de verksamheter i kultursamverkansmodellen där det regionala huvudmannaskapet
delas har följande administrativa uppdelning gjorts mellan huvudmännen: Regionteatern Blekinge Kronoberg:
Region Kronoberg; Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost: Region Blekinge;
Reaktor Sydost: Landstinget i Kalmar län.
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KULTURPLANENS RELATION
TILL ANDRA STRATEGIER
Att arbeta utmaningsdrivet kräver samverkan mellan
olika aktörer och politikområden. Kulturområdet
samverkar främst med områdena samhällsbyggnad,
näringsliv, kompetensförsörjning och skola, folkhälsa
samt vård och omsorg. I samverkan med andra politikområden kan det finnas målkonflikter. En förutsättning för framgångsrik samverkan är att synliggöra
ömsesidig nytta och måluppfyllelse.
I samverkan med andra politikområden ansvarar
kulturpolitiken för att uppfylla kulturpolitiska mål.
Kulturen kan också ha effekter på andra områden.
Ett exempel på detta är konstnärlig gestaltning i vårdmiljöer där det kulturpolitiska målet är att kulturen
ska nå invånarna, stimulera visuellt och intellektuellt
samt skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare. Det hälsopolitiska målet är en god hälsa
hos befolkningen.
Gröna Kronoberg 2025 och dess understrategier, vägleder utvecklingsarbetet i regionen. Region Kronobergs
utmaningsdrivna arbetssätt gör att understrategierna
har tydliga kopplingar till varandra. Detta skapar bättre
förutsättningar för samverkan mellan politikområden.
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver den trafik som
ska erbjudas invånare och besökare i Kronoberg. En
god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande
behov och sysslor är lätta att hantera, för alla. Att ta sig
till och från jobb och skola, handla mat, umgås med
vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i
föreningsliv eller kulturaktiviteter är exempel på detta.
När det gäller kollektivtrafikförsörjningen inom
kulturområdet är möjligheterna för barn, unga och
vuxna att ta sig till och från kulturverksamhet av vikt
samt möjligheten till ökad trafik vid större evenemang.
KULTURMILJÖSTRATEGIN
Länsstyrelsen har i samverkan med Kulturparken
Småland, Region Kronoberg, Kulturparken Småland,
länets kommuner och andra aktörer på kulturmiljöområdet tagit fram Förnyat kulturmiljöarbete –
Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020.
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Syftet med strategin är att nå en förankrad och
gemensam plattform för det långsiktiga kulturmiljöarbetet i Kronoberg.
INNOVATIONSSTRATEGIN
Innovationsstrategin syftar till att öka länets konkurrenskraft och behandlar bland annat behovet av höjd
innovationsförmåga i länet. Kultur, kulturmiljöer
och professionella kulturskapare har en viktig roll för
innovativ utveckling. Kreativa människor och företag
bidrar till kreativa processer. Det kan i sin tur bidra
till samarbeten i nya gränssnitt och lägga grunden för
utveckling av innovationer inom både den privata och
den offentliga sektorn i regionen.
BESÖKSNÄRINGSSTRATEGIN
Småland som varumärke är starkt och landskapet finns
tydligt skildrat i musik, film och litteratur. Besöksnäringsstrategin syftar till att öka besöksnäringens
roll som näring i länet. En gemensam webbplattform,
Visit Småland, har lanserats för besöksnäringen i
Småland. Den innebär gemensam marknadsföring
för kulturaktörer och ökar därför tillgängligheten till
länets kulturupplevelser. Kronobergs län har flera
platser och kulturmiljöer som har potential att utvecklas ytterligare som besöksmål, till exempel kopplat
till det muntliga berättandet och bild och form.
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIN
Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att vägleda
samverkan inom arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildning. Arbete sker bland annat inom
det regionala kompetensplattformsuppdraget. Här är
folkbildningens aktörer betydelsefulla, inte minst för
att lyfta fram perspektiv kring det livslånga lärandet
och det fria bildningsarbetet.
LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY
Folkhälsopolicyn syftar till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning. Barn och ungas uppväxtvillkor är ett särskilt
prioriterat målområde för det länsgemensamma
folkhälsoarbetet och kulturen har en betydelsefull
roll i arbetet.

GRÖNA KRONOBERG 2025

EXEMPEL PÅ UNDERSTRATEGIER
SOM BIDRAR TILL GENOMFÖRANDET

Utveckla platser

Trafikförsörjningsprogrammet
Kulturmiljöstrategin

Utveckla miljöer

Kulturplanen

Utveckla diversifiering

Innovationsstrategin
Besöksnäringsstrategin

Utveckla lärande

Kompetensförsörjningsstrategin
Länsgemensam folkhälsopolicy
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OMSLAGSBILD

Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia
(produktion Andersson Dance, Scottish Ensemble,
Nordberg Movement, Regionteatern Blekinge
Kronoberg och Riksteatern)
Foto: Hugh Carswel
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TJÄNSTESKRIVELSE
Diarienr: 16RK1603
2017-09-22
Region Kronoberg
Regional utveckling
Emelie Johansson

Beskrivning av revidering Regional
kulturplan för Kronobergs län inför 20182020
Ärendet
Kronoberg ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen.
Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela
det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får
statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala
kulturplaner styrs av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet
genom Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner. Regional kulturplan för Kronobergs
län 2015-2017 (beslutad av landstingsfullmäktige 2014-11-25 och
regionfullmäktige 2014-11-12) upphör att gälla vid 2017 års utgång.
Kulturnämndens arbete med revidering av kulturplanen påbörjades med
antagande av Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 20182020 KN § 55/2016. Utöver de hållpunkter som beskrivs i processplanen har
kulturnämnden haft två kulturpolitiska workshops. En för att ta fram en
kulturpolitisk vision och en för att arbeta fram vilka prioriterade
utvecklingsområden som ska prägla utvecklingsarbetet på kulturområdet
kommande år.

Remissförfarande

Kulturnämnden beslutade i juni 2017 om Remissutgåva Regional kulturplan för
Kronobergs län KN § 37/2017 som gick på remiss mellan 22 juni – 10 september
2017. Kulturplanens remissinstanser var kommunerna i Kronoberg,
kulturorganisationer med regionala anslag, representanter för professionella
kulturskapare, det civila samhället, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronobergs
län samt de politiska partierna i Region Kronoberg. 32 remissyttranden inkom:
•
•
•
•
•
•

8 kommuner
8 kulturorganisationer med regionala anslag
3 representanter för professionella kulturskapare
7 från det civila samhället
Länsstyrelsen i Kronobergs län
5 politiska partier

Samtliga remissyttranden är tillgängliggjorda på Region Kronobergs kulturblogg
kulturplankronoberg.se. Nedan beskrivs på övergripande nivå de förändringar
som skett med anledning av remissyttrandena samt de förslag som inte har
hanterats i kulturplanen.
Förändringar efter remissyttranden
Följande förändringar har skett efter remissyttrandenas innehåll:
b5c0dc68-8ab0-4996-a2fd-b9fc1d3f02a4.docx
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Regionsamverkan Sydsverige har tydliggjorts som prioriterat utvecklingsområde.
Fokus är nu mer på konstnärlig förnyelse och digitalisering då många
remissyttranden saknade spetsperspektivet i de prioriterade utvecklingsområdena.
I fördjupningen Kulturell infrastruktur har en underrubrik ”Utveckling på
området” lagts till under respektive konstområde för att beskriva hur området ska
utvecklas under planperioden.
Filmproduktion har lyfts med anledning av bland annat Filmregion Sydosts
(tidigare Reaktor Sydost) förstudie. Här har arbete med att se över filmområdet
inom ramarna för Regionsamverkan Sydsverige lagts in.
Integrationsperspektivet och mångfaldsperspektivet har förtydligats i bland annat
prioriterade utvecklingsområden och fördjupningen Kulturell infrastruktur.
Kommunernas roll, hur de beskrivs och vikten av det lokala arrangörskapet har
förtydligats likväl som kulturskolornas roll.
Studieförbundens roll som röstbärare för det civila samhället har tydliggjorts.
Önskemål om mer konkreta insatser på handlingsplansnivå har inkommit. Här har
förtydligats att handlingsplaner tas fram årligen i samband med kulturnämndens
verksamhetsplanering. Dessa läggs upp på Region Kronobergs kulturblogg
kulturplankronoberg.se.
Enskilda tillägg och förtydliganden om olika aktörer och områden har lagts till.
Fortsatt arbete med textbearbetning och förenklingar har även skett.
Hanteringar av övriga remissyttranden
En del förslag i remissyttrandena har inte inneburit förändringar i kulturplanen. I
stora drag handlar det om följande:
Önskemål om mer djupgående information om olika aktörer och områden. Här
har önskemålen vägts gentemot viljan att ha en tydlig, överskådlig sammanfattning
av respektive konstområde. Som princip har organisationer som företrädesvis
verkar på kommunal nivå inte beskrivits.
Större förändringar som enbart en aktör har lyft har inte arbetats in i förslag till
kulturplan. Detta handlar exempelvis om skapande av kulturell digitaliseringsfond,
att prioritera musikområdet, ett regionalt uppdrag till länets konstföreningar och
skapande av ett experimenthus för konst.
Vissa remissyttranden har inkluderat äskanden av olika slag. Dessa har inte
hanterats inom ramen för Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. I
vissa fall har remissyttranden innehållit olika missförstånd. Dessa hanteras av
Region Kronobergs kulturstab i dialog med respektive aktör.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23

Processplan för revidering av Regional kulturplan för
Kronobergs län inför 2018-2020
Ärendet
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (beslutad av
landstingsfullmäktige 2014-11-25 och regionfullmäktige 2014-11-12) upphör att
gälla vid 2017 års utgång. Nuvarande plan ska revideras inför kommande
planperiod 2018-2020. Denna processplan är Kulturnämndens uppdrag till
förvaltningen och beskriver tillvägagångssätt för revideringen.
Bakgrund
Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen som innebär att
Region Kronoberg fördelar statliga bidrag till regional kulturverksamhet.
Bestämmelserna i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet som reglerar kultursamverkansmodellen fastslår bland annat att en
gällande regional kulturplan är en förutsättning för att ingå i
kultursamverkansmodellen. Kronoberg tog fram den första regionala kulturplanen
under 2011 och reviderade den under 2014. Planerna har tagits fram genom en
process i bred samverkan som bland annat genomförts med cultural planningmetoder och inkluderat kommuner, stat, regionala kulturverksamheter,
professionella kulturskapare och det civila samhället.
Syfte
Den regionala kulturplanen för Kronobergs län är styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå och en understrategi till länets regionala
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Kulturplanen omfattar hela det
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras
med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut
prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. Planen inkluderar även
en årscykel för budget och uppföljning på regional nivå samt beskrivning av de
metoder som präglar arbetet i Kronoberg.
Tillvägagångssätt
Arbetet med att revidera nuvarande regional kulturplan inför kommande
planperiod ska ske i samverkan med kultursamverkansmodellens intressenter. För
att ge förutsättningar för arbetet och samverkan mellan berörda aktörer behövs ett
ramverk och gemensamma utgångspunkter.
Följande principer förslås gälla för revidering av Regional kulturplan för
Kronobergs län inför 2018-2020:


Processen ska bygga vidare på den nulägesanalys och det gemensamma
kunskapsunderlag som arbetats fram under tidigare kulturplaneprocesser
samt under framtagandet av Gröna Kronoberg 2025. Det gemensamma
kunskapsunderlaget och länets kulturella infrastruktur ska visualiseras på ett
tillgängligt sätt.
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Processen ska bygga vidare på tidigare arbetsmetoder och metoden Gröna
tråden som beskrivs i Gröna Kronoberg 2025. För att stärka förutsättningarna
för det civila samhällets aktörer att delta i revideringen medverkar Region
Kronoberg i projektet KiCK som drivs av Ideell kulturallians (IKA).
Processen ska vara hållbar och rymmas inom ramen för ordinarie resurser på
avdelningen för Regional utveckling.
Processen ska bygga på hållbar utveckling och hushålla med intressenternas
resurser. Ordinarie strukturer och årscykel för Regional kulturplan och Gröna
Kronoberg 2025 används för ändamålet.
Processen ska ske i enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Processen ska inkludera omvärldsbevakning, företrädesvis av de regioner som
ingår i Regionsamverkan Sydsverige.
Processen ska ske parallellt med genomförande av Regional kulturplan 20152017.

Dokumentets innehåll
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
reglerar att en regional kulturplan ska innefatta en beskrivning av de prioriteringar
som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt
stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt
uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av
verksamheterna. Landstinget ska även, genom kulturplanen, ansvara för att länet
får god tillgång till: professionell teater-, dans- och musikverksamhet;
museiverksamhet; biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet; konst- och kulturfrämjande verksamhet; regional enskild
arkivverksamhet; filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Landstinget
ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets
kommuner och efter samråd medlänets professionella kulturliv och det civila
samhället. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 ska följa
förordningen och förhålla sig till eventuella förtydliganden av densamma (till
exempel råd från Statens kulturråd).
Regional kulturplan för Kronobergs län är en understrategi till Gröna Kronoberg
2025. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 anpassas därför efter
Gröna Kronoberg 2025 och föreslås innehålla följande:








Mål med indikatorer
Nuläge med utmaningar och möjligheter
Kulturpolitiska prioriteringar
Relevanta aktörer på respektive område
Horisontella kriterier
Årscykel för budget och uppföljning
Arbetsmetod
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Organisation, dialoger och tidplan
Kulturnämndens presidium är styrgrupp för revideringen av kulturplanen.
Styrgruppen planerar dialoger med intressenter och ansvarar för att dialog
avseende kulturplanen förs kontinuerligt i Kulturnämnden.
Dialoger planeras i samband med Kulturnämndens ordinarie sammanträden och
andra delar av årscykeln. Dialogerna ska ha geografisk spridning i länet. I enlighet
med tidigare beslut i Kulturnämnden ska intresset hos berörda intressenter i
Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge undersökas gällande skapande av
filmfond. Kommunernas intresse och vilka kritiska faktorer som finns för ett
utvecklat regionalt och kommunalt åtagande i fristadsfrågan ska också undersökas i
samband med revideringen.
DIALOGER
Tidpunkt

Dialog

Intressenter

9 september

Kommunalt forum

Förtroendevalda med kulturansvar i
kommuner och region

September oktober

Verksamhetssamtal

Verksamheter med regionalt anslag

14 december

Kulturnämndens
ordinarie sammanträde

Workshop för kulturnämndens ledamöter

Januari - februari

Kommunalt forum

Förtroendevalda med kulturansvar i
kommuner och region

2-3 februari

Regiondagarna

6 februari

Regionsamverkan
Sydsverige

Regionala förtroendevalda med
kulturansvar inom Regionsamverkan
Sydsverige

16 februari

Tematiskt möte i
samband med
Kulturnämndens
ordinarie sammanträde

Tas fram tillsammans med styrgrupp utifrån
intressentanalys

April – Maj 2017

Vårforum

Förtroendevalda och tjänstepersoner med
kulturansvar i kommuner och region, det
professionella kulturlivet och civilsamhället
samt intressenter för Länstransportplanen

20 april

Kommunalt forum i
samband med
Kulturnämndens
ordinarie sammanträde

Förtroendevalda med kulturansvar i
kommuner och region

25 april

Regionsamverkan
Sydsverige

Regionala förtroendevalda med
kulturansvar inom Regionsamverkan
Sydsverige

Utöver dessa dialoger tillkommer möten med Kulturchefsnätverket som samlar
kommunernas tjänstepersoner med kulturansvar och är beredande inför
Kommunalt forum.
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TIDPLAN PROCESS
Tidpunkt

Aktivitet

September 2016 – maj 2017

Dialogprocess

Oktober - december 2016

Detaljplanering och beslut om processplan

April – juni 2017

Sammanställning av material

26 juni 2017

Beslut om remissutgåva i Kulturnämnden

Juli – september 2017

Remissperiod

Augusti – september 2017

Sammanställning av slutversion

12 oktober 2017

Beslut om Regional kulturplan 2018-2020 i
Kulturnämnden

8 november 2017

Beslut om Regional kulturplan 2018-2020 i
Regionfullmäktige

November 2017

Regional kulturplan 2018-2020 till Statens
Kulturråd

Kommunikation
För att tillgängliggöra Regional kulturplan 2018-2020 kommer extern
kommunikationskompetens att användas. Exempel på kommunikationsstöd är
webbutveckling, fotografering, språkstöd och dylikt.
Kostnader
Region Kronobergs kostnader omfattar ett internt team med processledare som
ska samordna, administrera och kommunicera Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020, motsvarande 50 % tjänst. Kostnader för extern
kommunikationskompetens ca 100 000 kr. Till detta tillkommer kostnader för
andra deltagande organisationer.
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Sök

Meny

Start Dokument & lagar
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet
Svensk författningssamling 2010:2012
t.o.m. SFS 2014:1586

SFS nr: 2010:2012
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1586
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se
Inledande bestämmelser
1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till
lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den
kultursamverkansmodell som är en förutsättning för
bidragsgivningen.
2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får
fördelas till ett landsting.
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
3 § Vad som sägs om ett landsting i denna förordning gäller, med
undantag för vad som sägs i 7 § om samverkan mellan länets
kommuner, också för Gotlands kommun.
Ändamålet med fördelning av statsbidraget

4 § Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade
möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Definition

5 § Med regional kulturplan avses en beskrivning av de
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prioriteringar som landstinget vill göra i fråga om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt
uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering
av verksamheterna.
Villkor för landstingens fördelning av statsbidraget

6 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av
landstinget och kulturplanen överensstämmer med denna förordning
och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning.
Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för
annat.
7 § Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen
utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med
länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med
kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det
statsbidrag som landstinget ska fördela.
8 § Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget ansvara för att
bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första stycket
och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller de krav på
anknytning till landstingets område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 §
kommunallagen (1991:900). Landstinget får även lämna statsbidrag till
konstområdesöverskridande samarbeten. Förordning (2014:1586).
9 § Landstinget får endast lämna statsbidrag till sådan
verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller
annan huvudman.
Bidrag när det gäller regionala kulturplaner

9 a § Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer
som företräder det civila samhället och de professionella
kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta fram och
genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134).
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Tidsbegränsade utvecklingsbidrag

10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag
till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan
verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller
annan huvudman.
11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska
Statens kulturråd särskilt beakta de nationella kulturpolitiska
målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet
till kulturutbudet.
Uppföljning och redovisning

12 § Landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning
ska årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de
statliga medlen har använts och vilka effekter som uppnåtts.
Återbetalning och återkrav

13 § Ett landsting som fördelar statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldigt om
1. landstinget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att statsbidraget lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och landstinget
borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats för, eller
4. landstinget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.
14 § Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får
Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget.
15 § Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått
bidrag för enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig
för den del av bidraget som inte har använts.
16 § Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska landstinget besluta
att kräva tillbaka den del av
statsbidraget som återbetalningsskyldigheten avser. Om det finns
särskilda skäl för det, får landstinget efterge återkrav helt
eller delvis.
Bemyndigande
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17 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Överklagande

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
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All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets
främsta företrädare.
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Dnr KUR 2016/4528
2016-10-10

Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
Bakgrund och syfte
Landsting och regioner äger själva sina kulturplaner, och disponerar således
själva över dessas utformning och innehåll. Denna vägledning har tagits
fram efter dialog med samtliga landsting och regioner inom
samverkansmodellen och Samverkansrådets parter.
Vägledningen syftar till att skapa tydlighet kring vad Kulturrådet och
Samverkansrådet behöver som underlag inför beslut om statsbidrag. Syftet
med vägledningen är att öka transparensen, säkra likabehandling och
rättssäkerhet i beredning och beslut om statsbidrag.
Treårig planperiod
De regionala kulturplanerna avser tre år, om inte särskilda skäl finns för
annat. Vill en region eller ett landsting att upprätta en kulturplan som
sträcker sig över längre tid än tre år ska Kulturrådet underrättas om detta.
Årliga beslut
Kulturrådets beslut om statsbidrag för regional kulturverksamhet fattas
årligen. Inför Kulturrådets årliga beslut finns möjlighet att inkomma med
revideringar eller kompletteringar av planerna. Viss information är önskvärd
att den inkommer årligen, vilket anges i vägledningen. Kulturplaner och
eventuella revideringar lämnas årligen till Kulturrådet, senast under första
veckan i november.
Årlig uppdatering av vissa grunduppgifter
För en säker och effektiv administration vill Kulturrådet att landstingen och
regionerna årligen inkommer med följande information:
 Namn på sökande organisation
 Organisationsnummer
 Adressuppgifter
 Kontaktperson och kontaktuppgifter till denna
 Kontonummer (BG/PG)
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Kommentarer och förtydliganden avseende paragraferna 5, 7 och 8 i
förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
5§
Med regional kulturplan avses en beskrivning av de
prioriteringar som landstinget vill göra i fråga om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt
uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering
av verksamheterna.
Den regionala kulturplanen ska således innehålla:
 En beskrivning av de prioriteringar som landstinget/regionen vill göra i
fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd.
Beskrivningen bör omfatta eventuella planerade väsentliga förändringar
av uppdrag och/eller regional fördelning av statsbidraget i förhållande
till föregående år. Informationen kan lämnas i den löpande dialogen eller
skickas in årligen, om inte landsting/region har uppgifter för hela
planperioden.


Prioriteringarnas förhållande till relevanta nationella kulturpolitiska mål.
I relation till de nationella kulturpolitiska målen vill Kulturrådet att
landsting/region i kulturplanen beskriver på övergripande strategisk nivå
hur man avser arbeta med diskrimineringsgrunderna, för att främja lika
rättigheter och möjligheter att delta i kulturlivet, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Tvärsektoriella frågorna tas upp på verksamhetsnivå där det är
relevant. Kulturrådet ser med fördel att även internationell och
interregional samverkan beskrivs.



Uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av
verksamheterna. Landsting/region ska därtill lämna uppgift om planerad
regional och kommunal finansiering av de verksamheter som ska få
statsbidrag, relaterad till föregående år. Uppgiften kan vara preliminär
och lämnas på aggregerad nivå, inte per verksamhet. Informationen får
skickas in årligen, om inte landsting/region har uppgifter för hela
planperioden.
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7§
Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen
utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med
länets professionella kulturliv och det civila samhället.
Samverkan och samråd är demokratiska processer som kan göra fler
delaktiga och engagerade i kulturen. Landstingen och regionerna ansvarar
för att samverkan och samråd sker i enlighet med förordningen, men
bestämmer själva form och modell. Gällande samråden med länets
professionella kulturliv och det civila samhället skiljer sig förutsättningar
och relevanta aktörer, mellan såväl län som konst- och kulturområden.
Samråden kan ske på övergripande nivå, kommunal nivå eller inom ramen
för en kulturverksamhet.
Det civila samhället kan definieras som en arena, skild från staten,
marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och
organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen (prop.
2009/10:55). För exempel på vad det civila samhället består av och
beskrivningar av sektorn, se Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU
2016:13) s. 63-108.
Länets professionella kulturliv avser verksamma såväl inom som utom
statsbidragsmottagande organisationer.


I kulturplanen eller i relation till denna bör det finnas en beskrivning
av hur landstinget/regionen organiserat sitt ansvar, t.ex. i vilken form
samråden har skett, syftet med samråden och vilka parter som har
bjudits in. Det kan med fördel också beskrivas hur det som
framkommit i samverkan och samråd tas tillvara i kulturplanen och
den regionala kulturverksamheten.
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8§
Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § (4 § Fördelningen av
statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås
samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.) ska
landstinget ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning
främjar en god tillgång för länets invånare till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses
i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område eller dess
medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Landstinget
får även lämna statsbidrag till konstområdesöverskridande samarbeten.
Förordning (2014:1586).


Bidraget till regional kulturverksamhet ska främja en god tillgång till
kulturverksamhet inom de områden förordningen omfattar. Som
underlag för statsbidraget bör kulturplanen därför översiktligt visa
den verksamhet landstinget/regionen tänker genomföra med stöd av
statsbidraget och hur den kulturella infrastruktur som finansieras
med statsbidraget ser ut.



Kulturplanen bör också omfatta de strategiska utvecklingsområden
som landsting/region har identifierat, och motiven till dessa.
Utvecklingsområden kan med fördel beskrivas, kopplat till
eventuella särskilda prioriteringar som landstinget/regionen vill göra.



I de fall landstingen/regionerna beskriver särskilda prioriteringar
eller utvecklingsområden bör det framgå om dessa avses lösas inom
ramen för ordinarie verksamhet eller genom satsningar från
landstinget/regionen, eller om de förutsätter extern finansiering.
Kulturrådet ser gärna en tydlig och uppföljningsbar målbild för
utvecklingsområden, var landsting/region vill vara när planen är
genomförd.
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Vart och ett av de verksamhetsområden som anges i förordningen
bör beskrivas i relation till relevanta nationella kulturpolitiska mål
och relevant lagstiftning (t.ex. bibliotekslagen och lagen om
nationella minoriteter) samt övriga relevanta nationella mål (t.ex.
målen för kulturmiljöarbetet och mål för funktionshinderspolitiken).
Beskrivningen bör också visa regionala prioriteringar och
variationer, exempelvis genom att visa på regionala mål för
kulturpolitiken.



Regional museiverksamhet bör även innefatta verksamhetens arbete
med kulturmiljöfrågor samt beskrivning kring den samverkan som
sker kring detta. Den regionala museiverksamheten kan även omfatta
arbete med bild- och form.



Området ”konst- och kulturfrämjande verksamhet” (t.ex. bild- och
formkonst, teater och dans) kan beskrivas inom respektive
konstområde. Dock bör det framgå vad som ingår i
främjandeuppdraget.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-26

§200

Taxor och avgifter hälso- och
sjukvården 2018 - avgifter i öppen
och sluten hälso- och sjukvård samt
egenavgifter för tekniska hjälpmedel
och bidrag (17RK186)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018 i enlighet med
bilagor 1-5.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen och sluten hälso- och sjukvård
samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag till regionfullmäktige i november.
Ordförande Anna Fransson (S) informerar om reviderat förslag till taxa från hälso- och
sjukvårdsnämndens behandling den 23 oktober 2017. Efter yrkande av Britt-Louise
Berndtsson (C) beslutade nämnden att göra följande ändringar i bilaga 3:
- att Celiaki-bidraget kopplat till Konsumentverkets uträkning för merkostnad bibehålls,
samt
- att cykelbidraget bibehålls i 2017 års nivå.
Ändringarna har inarbetats i handlingarna och skickats ut inför sammnaträdet.'
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Öberg (MP),
ersättaren Eva Johnsson (KD) och Sandra Stern, enhetschef för Vårdstöd och
administration.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018 i enlighet med
bilagor 1-5.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-26

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 (rev efter HSN)
 §273 RSAU Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 - avgifter i öppen och
hälso- och sjukvård, egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
 Bilaga 1. Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
 Bilaga 2. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Bilaga 3. Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför 2018 (efter HSN
2017-10-23)
 Bilaga 4. Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
 Bilaga 5. Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§273

Taxor och avgifter hälso- och
sjukvården 2018 - avgifter i öppen
och hälso- och sjukvård,
egenavgifter för tekniska hjälpmedel
och bidrag (17RK186)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen och hälso- och sjukvård
samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag till regionfullmäktige i november.
Ärendet bereds av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 oktober 2017. Förslag till beslut
skickas ut med handlingarna inför regionstyrelsens sammanträde. Information om
förslag till beslut redovisas vid arbetsutskottet.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M),
ersättaren Charlotta Svanberg (S), regiondirektören Martin Myrskog och
kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen
Datum: 2017-10-23

Regionstyrelsen

Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
Att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 1-5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställda i § 84/17 taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården avseende 2018. Beslut gällande avgifter i öppen och hälso- och
sjukvård, egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag, samt tandvårdstaxor
hänsköts till regionfullmäktiges sammanträde i november.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet § 94/17. Efter yrkande av BrittLouise Berndtsson (C) beslutade nämnden att göra följande ändringar i bilaga 3:



att Celiaki-bidraget kopplat till Konsumentverkets uträkning för
merkostnad bibehålls, samt
att cykelbidraget bibehålls i 2017 års nivå

Ändringarna har inarbetats i handlingarna inför dagens styrelsesammanträde.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):

Förslag till förändringar från 1 januari 2018
 Att införa patientavgift på de besök som innefattar utprovning av
hjälpmedel
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 2 och 3)

Förslag till förändringar från 1 januari 2018
 Att besluta i enlighet med förslagen som presenteras i Egenavgifter för
tekniska hjälpmedel (bilaga 2) och Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och
bidrag inför 2018 (bilaga 3).
Tandvårdstaxor (bilaga 4-5)

Tandvårdstaxorna föreslås gälla från 2018-01-15.
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen
Datum: 2017-10-23



Att besluta i enlighet med förslag till Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården
Kronoberg och Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15.

Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och
sjukvårdsnämnden
Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga 1: Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 3: Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför
2018 – reviderad efter HSN 2017-10-23
Bilaga 4: Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 201801-15
Bilaga 5: Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg
2018-01-15
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

§94

Taxor och avgifter hälso- och
sjukvården 2018 (17RK186)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 1-5 med föreslagna ändringar i bilaga 3 i enlighet med Britt-Louise Berndtssons
yrkande innebärande att Celiaki-bidraget bibehålls kopplat till Konsumentverkets
uträkning för merkostnad, samt att cykelbidraget bibehålls i 2017 års nivå.
Ändringarna i enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut arbetas in i
underlaget inför regionstyrelsens sammanträde den 24 oktober.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställda i § 84/17 taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
avseende 2018. Beslut gällande avgifter i öppen och hälso- och sjukvård, egenavgifter för
tekniska hjälpmedel och bidrag, samt tandvårdstaxor hänsköts till regionfullmäktiges
sammanträde i november. Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården
föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Förslag till förändringar från 1 januari 2018
- Att införa patientavgift på de besök som innefattar utprovning av hjälpmedel
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Förslag till förändringar från 1 januari 2018
- Att besluta i enlighet med förslagen som presenteras i Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
(bilaga 2) och Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför 2018 (bilaga 3).
Tandvårdstaxor
Tandvårdstaxorna föreslås gälla från 2018-01-15.
- Att besluta i enlighet med förslag till Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg
och Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15.
I efterföljande diskussion lyfts:
- att en eventuell höjning av cykelbidraget ska beredas inför senare beslut
- att frågan om varför mat för barn med Celiaki måste hämtas ut Apoteket ska besvaras.
Yrkande
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar att Region Kronoberg behåller Celiaki-bidraget
kopplat till Konsumentverkets uträkning för merkostnad, samt att cykelbidraget
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

bibehålls i 2017 års nivå, med instämmande av Michael Sjöö (S), Eva Johnsson
(KD) och Rolf Andersson (L).
Ajournering
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 13.40 - 13.45.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag och Britt-Louise
Berndtssons (C) yrkande och finner att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
godkänna Britt-Louise Berndtssons yrkande.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med
bilagor 1-5.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1. Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 2. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 3. Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför 2018
Bilaga 4. Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
Bilaga 5. Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen
Datum: 2017-10-13

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
Att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 1-5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställda i § 84/17 taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården avseende 2018. Beslut gällande avgifter i öppen och hälso- och
sjukvård, egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag, samt tandvårdstaxor
hänsköts till regionfullmäktiges sammanträde i november. Följande
avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):

Förslag till förändringar från 1 januari 2018
 Att införa patientavgift på de besök som innefattar utprovning av
hjälpmedel
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 2 och 3)

Förslag till förändringar från 1 januari 2018
 Att besluta i enlighet med förslagen som presenteras i Egenavgifter för
tekniska hjälpmedel (bilaga 2) och Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och
bidrag inför 2018 (bilaga 3).
Tandvårdstaxor (bilaga 4-5)

Tandvårdstaxorna föreslås gälla från 2018-01-15.
 Att besluta i enlighet med förslag till Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården
Kronoberg och Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15.
Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och
sjukvårdsnämnden
Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga 1: Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 3: Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen
Datum: 2017-10-13

2018
Bilaga 4: Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 201801-15
Bilaga 5: Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg
2018-01-15
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2018-01-01
Region Kronoberg
Sandra Stern
Anna Tschannen

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

1 Patientavgifter i öppen vård .......................................................................................... 2
2 Besök - tillämpningsregler ............................................................................................ 3
Sammanhängande besök .................................................................................................. 3
Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök ................................................. 3
Besök hos flera vårdgivare inom en vårdenhet ............................................................. 3
Flera läkarbesök inom 24 timmar ................................................................................... 4
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten vård ................... 4
Avgiftsfria besök................................................................................................................ 4
Avgiftsfria besök enligt lag .......................................................................................... 4
Övriga avgiftsfria besök ............................................................................................... 4
3 Provtagning ....................................................................................................................... 6
I samband med besök ....................................................................................................... 6
Mellanliggande provtagning ............................................................................................. 6
Patient från läkare utan offentlig finansiering ............................................................... 6
Undantag, då avgift ej ska tas ut: ..................................................................................... 6
4 Grupptaxa/ halv avgift ................................................................................................... 8
5 Tekniska hjälpmedel ...................................................................................................... 8
6 Tandvård ............................................................................................................................ 9
Högkostnadsskydd ............................................................................................................ 9
Uteblivandeavgift .............................................................................................................. 9
Tandvård för personer från andra länder ....................................................................10
Tandvård för asylsökande m.fl. .....................................................................................10
7 Högkostnadsskydd .......................................................................................................11
Högkostnadsskydd – sjukvård.......................................................................................11
Vad är högkostnadsskydd? ........................................................................................11
Vad ingår i högkostnadsskyddet? .............................................................................11
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Högkostnadskort och Frikort ...................................................................................11
Köp av frikort .............................................................................................................12
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1 Patientavgifter i öppen vård
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.
Patientavgift vid vårdkontakt med läkare (även vid hembesök)

Avgift

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

150 kr

Allmänläkare

150 kr

Övriga specialister

300 kr

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

300 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

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

100 kr

Grupptaxa, primärvård (halv patientavgift)

150 kr

75 kr

Grupptaxa, länssjukvård (halv patientavgift)

150 kr

Läkarbesök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Läkarbesök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Receptförskrivning

0 kr

Förskrivning av hjälpmedelskort

0 kr

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

Avgift

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

100 kr

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

100 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Grupptaxa

50 kr

Besök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Besök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Måltider

Avgift

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

70 kr

Anhörig: Frukost

30 kr

Anhörig: Lunch/middag

70 kr

Anhörig: Kvällsmål

56 kr

Övriga avgifter (även vid hembesök)

Avgift

Utprovning av tekniska hjälpmedel

0 kr

Hembesökstillägg

0 kr

Provtagning

100 kr

Cytostatikabehandling (gäller såväl på mottagning som i hemmet)

300 kr

Dialysbehandling

300 kr

Strålbehandling

300 kr

Blodtransfusion (onkologmottagningen)

300 kr

Videomöten som ersätter ett fysiskt besök (virtuella besök)

100 kr

Röntgenundersökning

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

Page 175 of 368

Sida 3 av 19

REGION KRONOBERG

Flera läkarbesök inom 24 timmar
 Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas
ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker
på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.
 Observera dock att vid flera läkarbesök inom 24 timmar, men för
olika åkommor, reduceras inte patientavgiften.
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten
vård
 Patienten betalar för öppenvårdsbesöket, enligt gällande taxa,
även om besöket direkt leder till inskrivning i sluten vård.
Avgiftsfria besök
Avgiftsfria besök enligt lag

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

-

Specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt
Tobaksavvänjning

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

5 Tekniska hjälpmedel







Utprovning av tekniska hjälpmedel kostar 100 kronor. Utprovningen kan
omfatta ett eller flera besök.
Tillämpningsregler av debitering sker i enlighet med detta regelverk,
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård.
Utprovning av tekniska hjälpmedel inkluderas i högkostnadsskyddet,
1100 kronor.
Ett förskrivet hjälpmedel betraktas som ett lån och ägs formellt av
regionen.
Regionen tar ut en viss ersättning för förlust av hörapparater.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel ingår ej i
högkostnadsskyddet. Aktuella egenavgifter för tekniska
hjälpmedel redovisas i särskilt dokument ”Tekniska hjälpmedel”
som kan hämtas på webben under Taxor och avgifter. I övrigt
hänvisas till berörd enhet som handhar hjälpmedlet.
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6 Tandvård
Avgifter
Regionen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
för följande målgrupp:
– de som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för
– de som får hälso- och sjukvård i hemmet
– de som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
– de som bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård,
omsorg eller service
Den uppsökande tandvården är kostnadsfri.
För nödvändig tandvård till ovannämnda målgrupper, tandvård som är
ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling samt tandvård för personer
med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning tillämpas motsvarande avgifterna i den öppna hälsooch sjukvården.
Följande avgifter gäller:




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

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

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

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

Avgift

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





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

Vad ingår i högkostnadsskyddet?








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

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?






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

Högkostnadsskydd







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

Köp av frikort

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

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

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

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

Avgift

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

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

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

Ordinarie patientavgift
Patienten betalar hela
vårdkostnaden (=
utomlänsavgift)
Avgiftsfritt

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

Sjukresa

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

Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

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

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





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

Planerad vård

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

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

Avgift

Personer från:
• Algeriet
• Australien
• Israel
• Quebec

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

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

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

Page 191 of 368

Sida 19 av 19

Avgifter tekniska hjälpmedel och bidrag
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare

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

Egenavgift
Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

175 kronor
350 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

350 kronor
350 kronor

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

610 kronor
360 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

350 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

350 kronor
350 kronor

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

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor
Se under hjälpmedelsbidrag
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Kostnadstak

3300 kronor

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

Lån/hyra/driftsavgift

35% av kostnaden
350 kronor per år

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor

350 kronor
350 kronor per år

Träningshjälpmedel
350 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

175 kronor per påbörjad
månad
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Bidrag

Kostnadstak

Hjälpmedelsbidrag
Bidrag vid olikstora fötter (minst 2 nr). Bidraget avser inköp för det
ena paret skor
Upp till 1000 kronor
Cykelbidrag för specialcykel

40 % av anskaffningskostnaden

6000 kronor

Kompressionsstrumpor till canceropererade patienter som drabbas av Tre (3) avgiftsfria strumpor per år, för fjärde
lymfödem
strumpan (4) o.s.v. betalar patienten 350 kr.
Glasögon och linser för patienter som har afaki

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

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

Glasögon och linser för patienter som har keratokonus

Bidrag med 800 kronor för glasögon eller linser
Bidrag med 2000 kronor för glasögon eller linser

Övriga bidrag
Dialys i hemmet
Peruk, permanent behov
Peruk, temporärt behov

6000 kronor
6000 kronor exkl. moms
3000 kronor exkl. moms
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Max 2 uttag per år

Sandra Stern
Anna Tschannen
Vårdstöd

Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och
bidrag inför 2018
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Sammanfattning
Genomgången av egenavgifter för tekniska hjälpmedel och patientbidrag har
pågått under 2017 och har samordnats av Region Kronobergs sakkunniga inom
avgiftsområdet. Följande begrepp har varit centrala i arbetet med översyn
egenavgifter för tekniska hjälpmedel:
 Jämlik hälso- och sjukvård
 Ekonomi i balans
 Logisk struktur
Följande punkter lyfts fram som förslag i utredningen:
 Att egenavgifterna för tekniska hjälpmedel blir odifferentierade (komplett
förslag till avgiftsförteckningen under punkt 4.2)
 Att införa patientavgift på de besök som innefattar utprovning av
hjälpmedel
 Att upprätta ett projekt för införande av högkostnadsskydd för hjälpmedel
med driftsättning till 2019
 Att ålägga Region Kronobergs Hjälpmedelsråd att årligen inför politiskt
beslut om taxor och avgifter lämna en redogörelse för vilka nya
hjälpmedel som ska komma in i verksamheten samt en rekommendation
om dessa ska subventioneras helt eller avgiftsbeläggas
Även patientbidrag har utretts i detta uppdrag och följande rekommendationer
har lämnas:
 Att avveckla kostbidraget för personer med celiaki
 Att lämna glasögonbidrag till barn och unga oförändrat
 Att lämna glasögonbidrag till patienter med afaki oförändrat
 Att lämna perukbidrag till patienter med betydande håravfall oförändrat
 Att bidrag för ökade kostnader i hemmet vid dialys i hemmet gäller för
samtliga dialystyper
 Att kostnadstaket för cykelbidrag höjs från 3 000 kronor till 6 000 kronor
 Att införa glasögonbidrag till patienter keratokonus med 2 000 kronor
med högst två uttag per år
 Att fastställa nivån för bidrag för patienter med olikstora fötter till högst
1 000 kronor
 Att inte erbjuda nya bidrag för övriga ökande levnadskostnader i samband
med vård och behandling
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2 Hjälpmedel och patientbidrag i Region Kronoberg
Region Kronoberg erbjuder idag hjälpmedel till patienter inom olika områden. De
största hjälpmedelsområden är följande:






Ortopedtekniska hjälpmedel
Syntekniska hjälpmedel
Hörseltekniska hjälpmedel
Träningshjälpmedel
Kognitiva hjälpmedel

Därtill finns idag också ett antal bidrag till patienter enligt nedan:








Kostbidrag för patienter med celiaki
Glasögonbidrag för barn under 19 år
Glasögonbidrag för patienter med afaki
Perukbidrag för patienter med betydande/totalt håravfall
Bidrag för ökade kostnader för patienter med dialys i hemmet
Cykelbidrag
Bidrag för patienter med olikstora fötter

3 Uppdrag
I enighet med Regionfullmäktiges beslut 2017-06-20 § 84 (17RK186) har en
helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag verkställts och
presenteras i det följande.
Regeringen beslutade den 10 december 2015 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att se över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna
förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap. Den översyn av egenavgifter för tekniska hjälpmedel som nu
gjorts i Region Kronoberg har tagit fasta på den nationella utredningen och har
avsiktligen valt att inte lägga några förslag som går rakt emot med de förslag som
framkommer i den nationella Hjälpmedelsöversynen.
Länk till utredningens direktiv:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/12/dir.2015134/
Länk till nationella Hjälpmedelsutredningen i sin helhet:
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/09ba8e1b70554a88a21c6450cc1
0af8e/sou-2017_43_webb_ta.pdf
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4 Tillvägagångssätt
Genomgången av egenavgifter för tekniska hjälpmedel och patientbidrag har
pågått under 2017 och letts av Region Kronobergs sakkunniga inom
avgiftsområdet. Därtill har verksamhetscheferna inom respektive
hjälpmedelsområde kunnat bidra med information och underlag. I de fall det har
ansetts relevant har uppgifter om bidragsnivåer och tillämpningar samlats in från
andra landsting.
I följande arbete har såväl egenavgifter inom befintliga områden som nuvarande
patientbidrag behandlats. Fullständig förteckning över Region Kronobergs
egenavgifter för tekniska hjälpmedel och patientbidrag återfinns i bilaga 1.
Nuvarande egenavgifter för tekniska hjälpmedel har varit oförändrade under
längre tid. Befintliga egenavgifter har inte heller en logisk struktur, utan bygger på
gamla beslut som under åren indexuppräknats med jämna mellanrum. Motiv till
varför vissa egenavgifter är högre än andra har därför inte längre någon given
förklaring. Att erbjuda ett hjälpmedelssortiment med ett enkelt och logiskt
avgiftssystem har därför varit en inriktning i arbetet.
Översynen har även haft en utgångspunkt i att den hälso- och sjukvård som
Region Kronoberg erbjuder ska vara såväl sjukdomsförebyggande som
hälsofrämjande men också att den ska vara jämlik i enlighet med Hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2017.
Eftersom patientavgifter och egenavgifter är en del av hälso- och sjukvårdens
finansiering så har översynen även lutat sig mot Region Kronobergs mål om
ekonomi i balans. I följande arbete har det reflekterats som en målsättning med
att förändrade egenavgifter i sin helhet ska ha en kostnadsneutral effekt, d.v.s. att
förslagen totalt sett inte ska innebära ökade kostnader för Region Kronoberg.
Följande begrepp har följaktligen varit centrala i arbetet med översyn egenavgifter
för tekniska hjälpmedel:
 Jämlik hälso- och sjukvård
 Ekonomi i balans
 Logisk struktur
Den här sammanställningen är uppdelad i ett hjälpmedelskapitel och ett
bidragskapitel för att särskilja de olika delarna. Jämförelser och beräkningar har
adderats som bilagor (med hänvisning), för att hålla innehållet i rapporten så
konkret som möjligt. Till varje område har utredningen valt att lägga en
rekommendation i direkt anslutning till berörd fråga som markeras i fet kursiv

text.
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5 Egenavgifter tekniska hjälpmedel
5.1

Problemformulering

Hjälpmedelsområdet har i nuläget 11 stycken olika avgiftsnivåer. Avgifterna skiljer
sig såväl inom samma hjälpmedelsområde som mellan olika verksamheter.
Jämfört med övrig hälso- och sjukvård kan utredningen konstatera att det saknas
motsvarande logik i avgiftsstrukturen för hjälpmedel. Inom den somatiska vården
finns differentierade avgifter mellan primärvård och specialistvård samt mellan
läkarbesök och övriga sjukvårdande behandlingar. Däremot skiljer Region
Kronoberg inte på avgiften mellan olika kliniker eller olika åkommor, vilket görs
inom hjälpmedelsområdet på ett svårmotiverat sätt.
Problemställning nr. 1 är följaktligen att nuvarande avgiftsstruktur inte
harmoniserar med Region Kronobergs intentioner om en jämlik hälsooch sjukvård.
Att koppla egenavgiften till kostnaden för hjälpmedlet är dessvärre inte heller i
linje med en jämlik hälso- och sjukvård. En jämförelse för att illustrera
sammanhanget: det är inte någon skillnad i avgift för patienten som får en dyr
strålbehandling under dagsjukvård jämfört med patienten som gör ett kort besök
på en mottagning. Att koppla kostnaden för den vård som konsumeras till den
avgift som den enskilde patienten ska betala blir därför inte rättvist. Det skulle
innebära att de med störst behov också tvingas betala väldigt mycket mer.
Avgifter inom hälso- och sjukvården har inte till syfte att täcka kostnader för
samma vård, utan ska vara en del av den totala finansieringen.
Det kommer dessutom hela tiden nya hjälpmedel på marknaden och idag finns
inget tydligt system kring avgiftssättningen av de här nya hjälpmedlen. Det har
medfört att de nya hjälpmedlen som tas in till våra verksamheter inte
avgiftsbeläggs alls, vilket även det skapar ett jämlikhetsproblem.
Problemställning nr. 2 är således att marknaden för hjälpmedel har levt i
ett parallellt spår jämfört med beslut om avgifter för desamma som ska
erbjudas patienter.
5.2

Tre olika lösningar på problemställning nr. 1
1. Avgiftsfrihet

Ett sätt att uppnå total jämlikhet inom hjälpmedelsområdet är att helt avskaffa
egenavgifterna. Nackdelarna är, förutom den uppenbara och betydande
intäktsförlusten, att det finns en risk för ökad och onödig konsumtion. Om
patienten själv inte behöver vara med och finansiera sitt hjälpmedel finns en risk
att många hjälpmedel hamnar i garderoben eftersom ”de ändå var gratis”. Region
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Kronoberg har idag problem med hjälpmedel som inte återlämnas när de inte
längre används och att helt slopa avgifter inom hjälpmedelsområdet torde inte
stävja det bekymret.
2. Patientavgift vid utprovning av hjälpmedel
Region Kronoberg tar idag inte ut någon avgift för utprovning av hjälpmedel,
utan det är först när hjälpmedlet förskrivs som patienten betalar en egenavgift. En
relevant frågeställning är därför om det är rimligt att införa en utprovningsavgift.
Därtill finns det uppenbara problem för vårdgivarna att avgöra vad som är ett rent
utprovningstillfälle. Hjälpmedelsanvändningen är inte en isolerad företeelse som
saknar relation till övriga vård- och behandlingsinsatser, snarare tvärtom.
Förskrivning av hjälpmedel är en del av den vårdinsats som patienterna behöver.
Det är därför inte helt enkelt att avskilja när behandling övergår till utprovning,
många gånger sker både behandlingsinsatser och hjälpmedelsutprovning vid
samma tillfälle.
Väljer Region Kronoberg att låta ordinarie vårdavgift, 100 kronor, träda i kraft
även vid utprovning av hjälpmedel så får det störst effekt på ”sällanbesökare”.
Patienter med stora vårdbehov är alltid aktuella för högkostnadsskydd och en
besöksavgift i samband med utprovning av hjälpmedel torde därför inte påverka
dessa patienters totala kostnader för hälso- och sjukvård. Även andra grupper som
idag lyder under avgiftsbefrielse blir opåverkade av patientavgifter vid utprovning
av hjälpmedel, som barn och unga under 20 år, personer över 85 år, personer som
lyder under LSS, anhållna och häktade. Vuxna asylsökande och tillståndslösa
personer skulle få betala enligt gällande avgifter 25 kronor om
hjälpmedelsbehovet anses vara vård som inte kan anstå.
3. Odifferentierad avgift
Med utgångspunkt att den hälso- och sjukvård som Region Kronoberg erbjuder
sina medborgare ska vara jämlikt vill utredningen se ett odifferentierat
avgiftssystem, som inte värderar den egenavgift som patienten ska betala utifrån
område eller behov. Det borde inte vara avgörande för betalningen om patienten
har ett kognitivt hjälpmedelsbehov eller behöver ett synhjälpmedel. Behov av
hjälpmedel är desamma men inom olika områden. I övrig vård skiljer vi på
patientens betalningsansvar beroende på om hen besöker en medicinmottagning
eller en ögonmottagning och motsvarande synsätt på jämlik vård bör kunna
överföras på hjälpmedelsområdet.
Eftersom egenavgifterna idag har stor variation innebär ett förslag med
odifferentierad avgift att vissa egenavgifter då behöver höjas medan andra skulle
komma att sänkas för att hitta en lämplig nivå. Beroende på om hjälpmedlet är
individanpassat eller av hygieniska skäl inte kan brukas av annan användare, till
exempel ortopediska skor, föreslås att endast en egenavgift tas ut. Om hjälpmedlet
kan brukas av flera användare, till exempel vissa träningshjälpmedel, förslås att
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egenavgiften tas ut årsvis tills hjälpmedlet är återlämnat. På nästa sida presenteras
ett förslag med en egenavgift på 350 kronor för majoriteten av hjälpmedlen.
Undantag
o Inlägg skulle få en orimlig höjning på avgift från 120 kronor styck till 350
kronor. Förslagsvis blir styck-avgiften istället en ”halv egenavgift” för
inlägg, d.v.s. 175 kronor.
o Att en hyra för TENS-apparater ändras från 55 kronor per påbörjad 14dagarsperiod med ett max på 440 kronor till en månadsavgift på 175
kronor, ”en halv avgift”, utan något maxbelopp.
o Ortopediska skor föreslås få en ”dubbel egenavgift” på 700 kronor med
motiveringen att skor är en privat kostnad som alla personer har och att
subventionera ortopediska skor till 350 kronor kan därmed betvivlas i
förhållande till övriga marknaden för skor.
o Egenavgiften för apnéskena föreslås behålla avgiften på 35 % av
kostnaden.

Utredningen föreslår en inriktning där egenavgifterna för tekniska
hjälpmedel är odifferentierade, d.v.s. att avgiften är solidariskt uppbyggd
och att vilken typ av hjälpmedel som patienten är i behov av inte ska vara
direkt avgörande för vilken nivå på avgiften som ska betalas. Nivån på en
generell egenavgift för de flesta hjälpmedel rekommenderas till 350 kronor,
se fullständig förteckning nedan. Utredningen rekommenderar även att
införa patientavgift på de besök som innefattar utprovning av hjälpmedel.

Page 202 of 368

Sida 8 av 25

REGION KRONOBERG

Page 203 of 368

Sida 9 av 25

REGION KRONOBERG

5.3

Tre olika lösningar på problemställning nr. 2

Hjälpmedelsområdet ställs ständigt inför nya behov och lösningar genom nya
produkter på marknaden. Det finns därför anledning att hålla en god struktur på
vilka hjälpmedel som ska subventioneras av det offentliga. Det är väsentligt att ha
ett inriktningsbeslut på hur Region Kronoberg ska hantera nya hjälpmedel som
marknaden erbjuder ur avgiftshänseende. Nedan beskrivs tre olika sätt att hantera
nya hjälpmedel.
1. Avgiftsbelägga samtliga nya hjälpmedel
Ett relativt enkelt sätt att hantera nya hjälpmedel är att besluta att samtliga nya
hjälpmedel som tas in i verksamheten ska följa den avgiftsstruktur som finns. Den
uppenbara fördelen är naturligtvis en stabil försörjning av intäkter på
hjälpmedelsområdet. Nackdelen däremot blir ett system utan undantag. Det kan
finnas nya hjälpmedel som av olika skäl inte ska följa övrig avgiftslogik,
exempelvis hälsofrämjande satsningar eller hjälpmedel som ersätter dyra
läkemedel/behandlingar.
2. Avgiftsbefria samtliga nya hjälpmedel
Motsvarande punkten ovan är ett lika enkelt sätt att hantera nya hjälpmedel att
konsekvent avgiftsbefria dem nya hjälpmedel som tas in i verksamheterna, likt
dagens hantering. Fördelen är uppenbar för patienten som inte behöver betala
någon avgift. Nackdelen är att ett sådant förfaringssätt inte överensstämmer med
övrig avgiftsstruktur. Därmed blir hjälpmedelstaxan inte jämlik och Region
Kronoberg går dessutom miste om patientintäkter.
3. Årlig rekommendation av Hjälpmedelsrådet
Region Kronoberg har ett Hjälpmedelsråd bestående av verksamhetscheferna
inom respektive hjälpmedelsområde. En utveckling av arbetssättet för hur vi för
in nya hjälpmedel och framförallt hur vi avgör eventuell subvention är nödvändig
för att verka för jämlikhet och kostnadskontroll inom hjälpmedelsområdet.

Utredningen föreslår att ålägga Region Kronobergs Hjälpmedelsråd att
årligen, inför politiskt beslut om taxor och avgifter, lämna en redogörelse
för vilka nya hjälpmedel som ska komma in i verksamheten samt en
rekommendation om dessa ska subventioneras helt eller avgiftsbeläggas
enligt föreslagen avgiftsstruktur och samtidigt rapportera vilka hjälpmedel
som eventuellt tas bort.
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5.4

Högkostnadsskydd för patienter med hjälpmedelsbehov

Region Kronoberg erbjuder i dagsläget inte högkostnadsskydd inom
hjälpmedelsområdet. Det kommunala självstyret gör det möjligt för landstingen
att själva reglera den frågan.
Det finns uppenbara fördelar ur patientens perspektiv med högkostnadsskydd
inom hjälpmedelsområdet. Det är inte ovanligt att när väl ett hjälpmedelsbehov
uppstår så finns behov av flera hjälpmedel. Att kunna erbjuda ett
högkostnadsskydd är ur aspekten jämlik vård lockande. Patienter i Region
Kronoberg har idag högkostnadsskydd för avgifter inom öppenvård och för
läkemedelsavgifter enligt gällande lagstiftning, utöver det har patienterna även rätt
till högkostnadsskydd för sjukresor. Hjälpmedelsområdet blir således aningen
diskriminerat i denna fråga. Ett högkostnadsskydd för hjälpmedel skulle även
innebära att de patienter som har störst behov av hjälpmedel skyddas ekonomiskt
på ett sätt som de inte gör idag.
Av praktiska skäl är det inte möjligt att redan till 2018 införa ett
högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet, då ett lämpligt system för hantering
först måste finnas på plats. Det är dock fullt möjligt att upprätta ett projekt för att
inordna hjälpmedel som högkostnadsskydd med lämplig driftsättning till 2019.
Region Kronoberg har numera e-frikort för den öppna hälso- och sjukvården och
lämpligtvis bör då utredas om samma system kan hantera högkostnadsskydd och
frikort för även hjälpmedel eller om hanteringen ska ske på annat vis.
I projektet bör det utredas hur många patienter som skulle bli aktuella för ett
högkostnadsskydd vilket beror helt på vilken nivå högkostnadsskyddet skulle ligga
på. Utifrån det sedan kunna avgöra vilken hantering och administration som
skulle vara lämplig för en eventuell hantering av högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Region Jönköping, som är det närliggande landsting som idag har
högkostnadsskydd för hjälpmedel, har en nivå på 1800 kronor, vilket också är den
högkostnadsskyddsnivå som Region Kronoberg har för sjukresor.

Utredningen föreslår med ovan angivna motivering att Region Kronoberg
arbetar för att införa ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Utredningen
rekommenderar därför att under 2018 upprätta ett projekt för
högkostnadsskydd för hjälpmedel med driftsättning till 2019.
5.5

Avgiftsfria patientgrupper

Den nationella utredning som påpekar att det är rimligt att patientgrupper som är
avgiftsbefriade i öppen hälso- och sjukvård också bör vara avgiftsbefriade gällande
hjälpmedel. Barn och unga under 20 år och äldre patienter över 85 är två sådana
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grupper – som idag är avgiftsbefriade vid öppenvårdsbesök men som inte är helt
avgiftsbefriade inom hjälpmedelsområdet.
Dessvärre är det inte möjligt att få exakt data utifrån ålder gällande antalet
hjälpmedel som är utfärdade till dessa grupper för att kunna presentera en
kostnadsanalys av avgiftsfria hjälpmedel till de här grupperna. Rimligt är dock att
anta att de patienter som är över 85 år medför en betydande intäktsförlust vid
avgiftsfria hjälpmedel. Barn och unga däremot har i huvudsak avgiftsfria
hjälpmedel redan idag, enda undantaget är skor.

Att göra skor avgiftsfria för barn och unga har en relativt liten påverkan på
intäkterna för hjälpmedel och utredningen vill därför föreslå en sådan
förändring. Avgiftsfria hjälpmedel till patienter över 85 år kan dock inte
rekommenderas utifrån att utredningen inte kan presentera en finansiering
för ett sådant förslag. Utredningen lyfter ändå fram att ett sådant beslut
kan komma att bli aktuellt i framtiden med tanke på inriktningen i den
nationella utredningen av hjälpmedel.
5.6

Omvärldsbevakning med närliggande landsting

Under utredningen har en viss jämförelse gjorts med närliggande landsting och
dess regelverk för egenavgifter för hjälpmedel. De landsting som jämförts är
Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar och Jönköping.
Slutsatsen är att regelverk för egenavgifter för hjälpmedel ser olika ut i
landstingen, men den likhet som finns är att alla landsting debiterar egenavgifter
men debiteringen sker i olika stor utsträckning och nivåer. I den nationella
hjälpmedelsutredningen bekräftas att olikheterna över landet är mest påfallande i
fråga om avgifter. Det beskrivs även i den nationella utredningen att ett
förtydligande bör göras att en avgift får tas ut samt ett förtydligande under vilka
förutsättningar avgiften får debiteras, och på det viset ett försök till en ökad
transparens i avgiftssättningen mellan landstingen. Region Kronoberg sticker inte
ut med nivån för egenavgifterna i jämförelse med de andra landstingen däremot
finns det landsting med färre egenavgifter än Region Kronoberg. Uppfattningen
vid kontakt med andra landsting var att flertalet ansåg att deras regelverk var av
komplex karaktär likt Region Kronobergs och därför behov av en förenkling.
Som nämnt ovan sticker inte nivån för Region Kronobergs egenavgifter ut i
jämförelse med andra landsting. Presenterat i den nationella
hjälpmedelsutredningen presenterades att en skälig avgift kan tas ut, vilka våra
nuvarande egenavgifter bedöms som. Precis som Region Kronoberg har fyra av
de fem landstingen som jämförts inget högkostnadsskydd för egenavgifter för
hjälpmedel, medan ett landsting har högkostnadsskydd med ett högkostnadstak på
1 800 kronor (se bilaga 2).
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6 Patientbidrag
Utöver egenavgifter för tekniska hjälpmedel så samlas de patientbidrag som
Region Kronberg erbjuder under samma regelverk. Varje enskilt bidragsområde
har därför medräknats i den här översynen och redogörs nedan inklusive
rekommendation om fortsatt nivå och hantering. Utöver befintliga patientbidrag
har utredningen även beaktat frågeställningen om eventuella nya bidragsområden.
Dessa redovisas avslutningsvis i nedanstående kapitel.
6.1

Kostbidrag för patienter med celiaki

Aktuellt kostbidrag ger patienter som är folkbokförda i Kronoberg och är 16 år
och äldre ett bidrag på 2 150 kr. Bidraget beviljas av en dietist och betalas ut en
gång per år. Om patienten är under 16 år skrivs en livsmedelsanvisning av
dietisten och patienten hämtar ut varorna på apoteket. Bidraget betalas ut årligen
hela patientens liv.
Region Kronoberg är ett av få landsting/regioner som fortfarande delar ut
kostbidrag till personer över 16 år (se bilaga 3). Bidraget ges i nuläget till ca 890
personer och är budgeterat varje år till ca 1,5 miljoner kronor. Tidigare har
kostbidraget reviderats i enlighet med konsumentverkets årliga uträkningar för
merkostnader vid glutenintolerans. Kostbidraget har tidigare motsvarat hälften av
den uträknade merkostnaden för patienten. Men från 2012 utgår bidraget med
2 150 kronor per år och har inte efterföljt konsumentverkets uträkningar (se
bilaga 4).
Konsumentverkets beräkningar av merkostnader vid celiaki sjunker i den grad att
det snart närmar sig samma merkostnader som andra allergier. Förklaringen finns
framförallt i att marknaden ser helt annorlunda ut idag jämfört med för några år
sedan. Utbudet av naturligt glutenfria produkter är stort och priserna för
speciallivsmedel är lägre än vad de tidigare varit.

Med ovan givna faktorer föreslår utredningen;
 Att i första hand avveckla kostbidraget för personer med celiaki
 Att i andra hand begränsa personkretsen, likt flera andra landsting,
till åldersgruppen 16-20 år och återta gamla beräkningsprinciper
utifrån Konsumentverkets uppgifter.
 Att i tredje hand revidera bidragsnivån till den beräkningsprincip
som tidigare använts och baserats på Konsumentverkets uppgifter
för hela bidragsgruppen.
Barn under 16 år kommer oavsett fortsatt ha rätt till speciallivsmedel
genom uttag på apotek, precis som idag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt att bidragsnivån årligen ska vara i
enlighet med Konsumentverkets uträkning för merkostnader för celiaki (se
bilaga 4).
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6.2

Glasögonbidrag för barn och ungdom

Bidraget gäller för barn och ungdomar till och med 31 december det året
ungdomen fyllt 19 år (kalenderår) som är folkbokförd i Kronobergs län. För att få
bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller
ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.
Region Kronoberg ger ett bidrag på max 800 kronor per person för glasögon eller
kontaktlinser. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800
kronor ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Synundersökning ingår inte
i bidraget. Bidraget lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som
har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande
kontaktlinser. Bidraget betalas ut en gång om året. Vid medicinsk anledning utbyts
glasögonen eller kontaktlinser vid behov.
År 2016 var det ca 3 000 patienter utnyttjade bidraget.

Eftersom miniminivån och tillämpning av glasögonbidraget för barn och
unga regleras i lagtext har utredningen inga kommentarer till förändring av
detta bidrag.
6.3

Glasögonbidrag för patienter med afaki

Patienter med afaki, vilket innebär att patienten saknar en naturlig lins, har idag
rätt till bidrag för linser eller glasögon med full ersättning för linser/glaset och 100
kronor i bidrag för båge. Ca 75 patienter årligen utnyttjar bidraget till en kostnad
om 125 000 kronor. Antalet patienter kommer i framtiden minska på grund av
nya behandlingsalternativ vid afaki.

Utredningen finner ingen anledning till att förändra detta bidrag.
6.4

Perukbidrag för patienter med betydande/totalt håravfall

Aktuellt regelverk ger patienter med ett långvarigt behov av peruk ett bidrag på
6 000 kronor per år och patienter med ett tillfälligt behov ett bidrag på 3 000
kronor per år. Patienterna får själva bestämma vilken leverantör de ville köpa
peruken av samt hur många peruker de vill fördela bidraget på. Varje ordination
av perukbidrag är giltigt i 5 år, sedan krävs en ny ordination för att fortsatt vara
berättigad ett perukbidrag. Jämfört med närliggande landsting/regioner ligger
Region Kronobergs nivå på perukbidrag på en genomsnittlig nivå, (se bilaga 5).
6.4.1

Utökat perukbidrag

En förfrågan om utökat perukbidrag har tidigare varit aktuellt, där dubbel
ersättning har varit den nivån som föreslagits. Det vill säga att patienter med ett
långvarigt behov av peruk får ett bidrag med 12 000 kronor per år och patienter

Page 208 of 368

Sida 14 av 25

REGION KRONOBERG

med ett tillfälligt behov får ett bidrag på 6 000 kronor per år. I övrigt skulle
tillämpningsanvisningarna för perukbidrag vara oförändrade.
Medelkostnaden för perukbidrag under de två senaste kända helåren 2015 och
2016 uppgår till 1 078 844 kronor, (se bilaga 6). Om perukbidraget skulle öka till
en dubbel ersättning jämfört med aktuell nivå är det högst sannolikt att fler
patienter utnyttjar bidraget. Därför förmodas en kostnadseffekt på 220 %.
Totalt skulle föreslaget innebära en ökad kostnad om 1 315 000 tkr, varav 1 295
tkr för bidragets utökning och 20 tkr för ökad administration, (se bilaga 6).

Med motiveringen att Region Kronobergs nivå på perukbidrag är
genomsnittlig i jämförelse med närliggande landsting samt att en utökning
av perukbidraget skulle innebära en kostnadsökning om ca 1,3 mkr som
utredningen inte kan presentera motsvarande finansiering för så är
rekommendationen att bibehålla nuvarande bidragsnivå och
tillämpningsanvisningar.
6.5

Bidrag för ökade kostnader i hemmet för patienter med
hemdialys

Ett bidrag på 6 000 kronor per år utgår till patienter folkbokförda i Kronoberg
med hemodialys som inte kan erhålla handikappersättning enligt gällande
lagstiftning. Fler dialysgrupper än bloddialyspatienter kan dock bli aktuella för
bidrag, vilket bör harmoniseras i gällande regelverk.

Utredningen föreslår att bidrag för ökade kostnader i hemmet gäller för
samtliga dialystyper vid dialys i hemmet. I övrigt föreslås bidragsnivån och
tillämpningar förbli oförändrade.
6.6

Cykelbidrag

Patienter kan få bidrag till specialcykel. Bidraget utgår med 40 procent av
anskaffningskostnaden, med högst 3 000 kr. Behandlande arbetsterapeut,
fysioterapeut, sjukgymnast eller synpedagog inom regionen och kommuner i
Kronobergs län styrker behovet. Patienten betalar cykeln som i efterhand får
ersättning från Regionen. Cykeln ägs av användaren, som själv bekostar service
och reparationer.
Såväl behovet av cykel som hjälpmedel som utbudet på marknaden ser idag
annorlunda ut jämfört mot den tid då bidragsnivån infördes. Framförallt har
elcykelns inträde på cykelmarknaden erbjudit nya möjligheter för flera
patientgrupper. Inköpspriset för bra cyklar och framförallt inköpspriset på
elcyklar är mycket högre än det kostnadstak som idag finns fastställt.
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Med tanke på att de flesta familjer köper en cykel oavsett om hjälpmedelsbehov
finns eller inte så är det fortfarande rimligt att cykel som hjälpmedel inte är helt
subventionerat, utan fortsatt finns som ett patientbidrag där brukaren själv får
finansiera del av cykeln precis som idag. Däremot behöver kostnadstaket
revideras utifrån rådande marknad.

Utredningen föreslår att Region Kronoberg fortsatt erbjuder cykelbidrag
motsvarande 40 % av anskaffningskostnaden men att kostnadstaket höjs
från 3 000 kronor till 6 000 kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt att behålla cykelbidraget i enlighet
med år 2017, det vill säga att kostnadstaket kvarstår på 3 000 kronor.
6.7

Bidrag till patienter med olikstora fötter

Nuvarande regelverk medger bidrag på 500 kronor vid olikstora fötter. Det verkar
emellertid som att nivån har höjts vid något tillfälle utan att detta har speglats i
gällande regelverk.
Praxis idag innebär att olikstora skor kompenseras för om en person har så
olikstora fötter att två par skor/stövlar måste köpas varje gång. Bidrag ges med
högst 800 kronor till skor och 1000 kronor till stövlar, om brukaren har fötter
som kräver minst 1,5 nummerskillnad i skor. Överskjutande belopp av första
paret samt andra paret betalas av brukaren.

Utredningen föreslår att fastslå bidraget till högst 1 000 kronor. Eftersom
det är den nivån som idag betalas ut återfinns det i befintlig budget och
kräver därmed ingen särskild finansiering.

6.8
6.8.1

Genomgång av behov av nya bidrag
Glasögonbidrag till patienter med keratokonus

Keratokonus är en ögonsjukdom som påverkar patientens syn. Ögonsjukdomen
kan i enkelhet beskrivas att patienten har en oregelbunden hornhinna vilket gör
att patienten får besvär som dubbelseende, bländingseffekter och ljuskänslighet
med mera.
I Kronoberg är det ca 360 patienter med diagnosen kretaokonus och Region
Kronoberg ger idag inte ut något bidrag till patienter med diagnosen. Vissa
närliggande landsting ger ett bidrag till patienter med diagnosen keratokonus,
exempelvis Blekinge ger ett bidrag upp till 1400 kronor och Skåne ger ett bidrag
upp till 1900 kronor.
En efterfrågan av ett bidrag har kommit både från vårdverksamheten, optiker och
patienter då kostnader för särskilda glasögon och linser vid diagnosen
keratokonus är hög. Att erbjuda hjälpmedel för patienter med keratokonus har en
betydande effekt för patientens välmående och gör att patienten klarar sin vardag.
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Kostnaden beräknas till 1 440 000 kronor med ett bidrag på 2 000 kronor med
högst två uttag per år. I beräkningen uppskattas att patienter med diagnosen
keratokonus i genomsnitt tar ut två bidrag per år då förändring av synen kan ske
och nytt hjälpmedel eventuellt krävs.

Utredningen föreslår ett bidrag på 2000 kronor med högst två uttag per år.
Finansieringen av införandet av detta bidrag föreslås tillhandahållas av
kostbidragets budget vilket innebär att förslaget är beroende av att
kostbidraget avvecklas. Om kostbidraget ska fortleva krävs en ny
finansiering för bidrag till patienter med keratokonus.

6.8.2

Bidrag till ökade levnadskostnader i hemmet

Det är inte ovanligt med begäran/önskemål från patienter att erhålla ersättning
för fördyrande kostnader på grund av sin medicinska situation, pågående
behandlingar och hjälpmedelsbehov. Exempel på sådana förfrågningar kan vara
patienter som använder hjälpmedel i hemmet som kräver extra el och vatten med
mera jämfört med en normal förbrukning.
Utredningen har efter kontakt med vårdverksamheterna fått en bild av att den här
typen av begäran från våra patienter kan se väldigt olika ut. Det är svårt att göra
rimliga avgränsningar kring vilka kostnader som är att anses vara utöver normala
privata kostnader. Att införa ett ersättningssystem för kostnader i hemmiljö på
grund av medicinska tillstånd är mycket svårhanterat, där ett rättvist regelverk är
svårt att uppnå.
Att Region Kronoberg ersätter patienter med hemdialys kan då ses som
motsägelsefullt, men man kan ändå välja att se hemdialys som en unik företeelse
där alternativet för vården är att behandla patienten på lasarett – vilket kräver mer
resurser.

Utredningen rekommenderar utifrån ovanstående resonemang att Region
Kronoberg fortsatt har en restriktiv inställning till ersättning för privata
kostnader. Framtida fall med särskilda omständigheter kan naturligtvis
prövas, men generellt bör ingen ersättning för ökade levnadskostnader i
hemmet utgå.
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7 Finansiering
Översynen av hjälpmedel och patientbidrag har endast rekommenderat
förändringar som innebär att hjälpmedelsområdet som helhet inte belastas med
ökade kostnader. Däremot innebär förslagen att vissa områden ökar sina intäkter
medan andra delar ökar sina kostnader. Finansiering av förändringarna föreslås
hanteras genom omfördelning av befintlig budget. Kalkyl över
intäktsförändringen finns i bilaga 7.
Det enda förslaget som behöver särskiljas finansieringsmässigt är glasögonbidrag
till patienter med keratokonus. För att införa det bidraget på föreslagen nivå har
utredningen valt att tillhandahålla kostbidragsbudgeten för detta bidrag. Förslaget
är beroende av att kostbidraget avvecklas för att hålla en intakt finansiering. Om
kostbidraget ska fortleva behövs ny finansiering för att kunna genomföra ett
bidrag till patienter med keratokonus.
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8 Bilagor
Bilaga 1 Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Egenavgift

Kostnadstak

Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

120 kronor
240 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

245 kronor
245 kronor

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

610 kronor
360 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

245 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

220 kronor
350 kronor

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

3300 kronor

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

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

Lån/hyra/driftsavgift

35% av kostnaden
165 kronor per månad

550 kronor
550 kronor
550 kronor
330 kronor

550 kronor
550 kronor per år

Träningshjälpmedel
220 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

55 kronor per påbörjad 14dagarsperiod, max 440
kronor

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

Kostnadstak

Cykelbidrag för specialcykel

40 % av anskaffningskostnaden

3000 kronor

Kompressionsstrumpor till canceropererade patienter som drabbas
av lymfödem

Tre (3) avgiftsfria strumpor per år, för fjärde
strumpan (4) o.s.v. betalar patienten 245 kr.

Glasögon och linser för patienter som har afaki

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

Glasögon/linser för barn 0-19 år (t.o.m. utgången av det kalenderår
de fyller 19 år)
Bidrag med 800 kronor för glasögon eller linser

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

6000 kronor
2 150 kronor
6000 kronor exkl. moms
3000 kronor exkl. moms
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Bilaga 2: Jämförelse egenavgifter och utprovningsavgifter i närliggande
landsting
I närliggande regioner/landsting ser regelverken för hjälpmedel olika ut men
nedan presenteras vilka närliggande regioner/landsting som tar ut egenavgifter
och utprovningsavgift:
Landsting

Egenavgifter

Utprovningsavgift

Region Skåne

Ja

Ja

Region Halland

Ja

Nej

Kalmar läns landsting

Ja

Ja

Landstinget Blekinge

Ja

Nej

Region Jönköping

Ja

Nej
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Bilaga 3: Jämförelse kostbidrag i närliggande landsting

I närliggande regioner/landsting är det många som har begränsat eller helt tagit
bort kostbidraget enligt följande:
Landsting

Kostbidrag

Region Skåne

Personer mellan 16–20 år med diagnostiserad celiaki får
speciallivsmedel utskrivna mot en egenavgift på 120 kr

Region Halland

Från 16 år och uppåt betalas ett kontantbidrag ut. Bidragets
storlek baseras på Konsumentverkets beräkningar.

Kalmar läns landsting
Landstinget Blekinge

Ingen ersättning eller subvention efter 16 år.
En kontantersättning på 1 500 kr per år betalas ut till personer
mellan 16 och 19 år.
Från 16 till 19 år uttag via livsmedelsanvisning betalar patienten
halva priset och en egenavgift på 300 kronor.

Region Jönköping
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Bilaga 4: Jämförelse Konsumentverkets beräkning vid glutenfri kost
År

Region Kronobergs kostbidrag

2010

Merkostnad glutenfri kost
enligt Konsumentverket
3 815 kronor

2011

4 493 kronor

2 250 kronor

2012

4 303 kronor

2 150 kronor

2013

1 920 kronor

2 150 kronor

2014

2 820 kronor

2 150 kronor

2015

2 640 kronor

2 150 kronor

2016

2 185 kronor

2 150 kronor

1 910 kronor
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Bilaga 5: Jämförelse Perukbidrag i närliggande landsting
I närliggande regioner/landsting ser perukbidraget ut som följande:
Landsting

Perukbidrag

Region Skåne
Region Halland

Max 7500 kr per år.
En nivå, 7000 kr per år.

Kalmar läns landsting

Olika nivåer på perukbidrag beroende på behov, 2000 – 7000
kr per år.
En nivå, 4500 kr per år.
Max 5000 kr per år.

Landstinget Blekinge
Region Jönköping
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Bilaga 6: Region Kronobergs perukbidrag i siffor

Ordinationer 2015 och 2016
Antal ordinationer 2015: 770 stycken varav ca 80 % 3000 kr och 20 % 6000 kr
Antal ordinationer 2016: ca 700 patienter varav ca 85 % 3000 kr och 15 % 6000 kr
Faktiska kostnader 2015 och 2016
2015
Bidrag 3000 kr

Bidrag 6000 kr

Totalt

Antal patienter
139
128*¹
Summa kostnad
400 421
705 591
*¹ 23 av patienterna delade upp sitt bidrag på två uttag.
1 av patienterna delade upp sitt bidrag på tre uttag.

267
1 106 012

2016

Totalt

Bidrag 3000 kr

Bidrag 6000 kr

Antal patienter
125*²
116*³
Summa kostnad
387 571
606 201
*² 3 av patienterna delade upp sitt bidrag på två uttag.
*³ 21 av patienterna delade upp sitt bidrag på två uttag.
2 av patienterna delade upp sitt bidrag på tre uttag.

241
1 051 676

Kostnadseffekt vid utökat perukbidrag
Normalkostnad perukbidrag per år
Ca 1 079 000 kr

Förväntad kostnad vid utökat
perukbidrag
Ca 2 374 000 tkr

Normalkostnad administration perukbidrag
per år
20 000 kr

Förväntad kostnad vid utökat
perukbidrag
40 000 kr
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Bilaga 7: Kalkyl intäktsförändring förslag nya egenavgifter
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Förslag till Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2018 01 15

Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 65+ 300 kr per år
Tandvårdsbidrag30 - 74 år. 150 kr per år
Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000 kr = 85% subvention

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

840

830

874

1093

375

365

390

488

160

365

166

208

1035

1035

1076

1345

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

635

1035

660

825

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1705

1705

1739

Basundersökning, utförd av tandhygienist

640

610

665

831

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

805

805

837

1046

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

255

255

260

325

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

545

480

567

709

Diagnostik
101

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

103a

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

107
107a
108
111
112
113
114

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

Röntgenåtgärder
121
122
122a
123
124
125
126
131
132
133
134
141
161
162
163
164

Röntgen-us av enskild tand

55

55

56

70

Röntgen-us Delstatus

235

235

240

300

Röntgen-us Delstatus mindre omf

120

235

122

153

Röntgen-us, helstatus

790

795

806

1008

Panoramaröntgen

52

520

530

663

Röntgen-us, extraoral

510

510

520

650

Röntgen-us, omfattande

965

965

984

1230

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

965

965

984

1230

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1250

1255

1275

1594

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkled

1535

1540

1566

1958

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

1825

1825

1862

2328

Studiemodell, för behandlingsplanering

615

620

627

784

Salivsekretionsmätning

570

570

581

726

Lab kostnader vid mikrobiologisk undersökning

300

320

306

Biopsi

955

960

974

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

515

525

525

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

1218

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
201
204
205
206
207
208
209

Typ av behandling
Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

435

435

444

555

Profylaxskena, per skena

760

765

775

969

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

160

160

163

204

Fluorbehandling

320

320

326

408

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

255

255

319

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

475

475

594

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

755

755

944

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

395

400

411

514

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, enkel

200

400

208

260

Sjukdoms- eller smärtbehandling

745

745

775

969

1610

1105

1115

1394

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
301
301a
302
303
304
311
311a
312
313
314
321
322
341

Typ av behandling

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1650

1650

2063

450

450

450

563

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. mindre omf

255

450

255

319

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

160

160

160

200

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

980

980

980

Beteendemedicinsk behandling

445

455

445

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

485

485

485

606

Stegvis excavering

1095

1095

1117

1396

489

611

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
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341a

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, enkel

341b

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

342a

Behandling av parodontal sjukdom eller priimplantit, större omfattning, enkel

342b

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer omfattande

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

362

Lustgassedering, per gång

170

475

177

670

475

697

871

960

960

998

1248

221

695

960

723

904

1150

960

1150

1438

1425

1425

1482

1853

810

810

842
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400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

1005

1005

1045

1306

1655

1660

1721

2151

180

180

180

225

3050

3060

3172

3965

4070

4080

4151

5189

1005

1005

1025

1281

2005

2010

2045

2556

Implantat, per styck,

3700

2620

3800

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4200

3525

4284

5355

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1455

1465

1484

1855

5420

4695

5528

6910

1635

1645

1668

2085

7610

6480

7762

9703

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2190

2195

2234

2793

Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant

3865

3875

3865

4831

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

4635

4665

4635

5794

Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

3830

3840

3907

4884

1475

1475

1505

1881

2435

2450

2484

3105

1815

1825

1851

2314

1005

1005

1025

1281

180

180

184

230

401

Tanduttagning, en tand

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

403

Tanduttagn., tillkommande, enkel

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per
operationstillfälle

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

406

Tanduttagning övertalig tand

407

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

Implantatkirurgiska åtgärder
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

431
432

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma
kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

435

Avlägsnande av ett implantat

436

Avlägsnande av implantat, enkel

441
441a
442
443
444
445

Parodontalkirurgiska åtgärder
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling
av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

2475

2485

2525

3156

1240

2485

1265

1581

Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

3510

3515

3580

4475

Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju
tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem
implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination

3340

3350

3407

4259

4660

4560

4753

5941

4660

4560

4753

5941

1765

1805

1800

2250

1195

1220

1219

1524

730

735

745

931

315

315

321

401

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3520

3325

3626

4533

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4015

4005

4095

5119

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5090

5030

5294

6618

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5465

5485

5574

6968

890

910

1138

446

Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle

447

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

448

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

480

Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

500 Rotbehandling

Åtgärdskod/
Diagnoskod
501
502
503
504
520
521
522
523
541
542

Typ av behandling

Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Akut trepanation och kavumextirpation

780

785

811

1014

Komplicerad kanallokalisation

785

785

801

1001

Stiftborttagning

1145

1150

1168

1460

Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

3580

3590

3652

4565

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1010

1010

1030

1288

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

3415

3420

3552

4440

3415

3420

3552

4440

5165

5170

5268

6585

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2160

2110

2203

2754

Motorisk aktivering

480

480

490

613

Bettslipning för ocklusal stabilisering

735

735

750

938

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd

Typ av behandling

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

603

Reponeringsskena, per skena

604
606
607
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700 Reparativa åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
701
701a
702
703
704
704a
704b
705
705b
706
707
708

Typ av behandling

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

595

595

619

774

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, enkel

325

595

338

423

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

940

945

978

1223

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1120

1125

1165

1456

Fyllning av en yta på molar eller premolar

760

760

790

988

Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel

325

760

338

423

Fyllning av en yta på molar

915

760

952

1190

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1115

1115

1160

1450

Fyllning av två ytor på molar

1370

1115

1425

1781

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1490

1490

1550

1938

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1690

1695

1695

2119

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

535

540

540

675

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

Förslag till N- taxa
20180115

5830

5710

6063

5370

4395

5585

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3210

3095

3274

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1465

1470

1494

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2195

2190

2239

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1745

1750

1780

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3355

3370

3422

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2315

2350

2361

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3290

3300

3356

985

990

1005

800 Protetiska åtgärder
Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

802
803
804
805
806
807
808
809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
811
812
813
814
815

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

545

550

556

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1445

1445

1474

Broreparation med tandteknisk insats

4420

4425

4508

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

7635

7650

7788

Sadelkrona

5130

5145

5233

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3720

3680

3794

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5160

5110

5263

6579

10695

10870

11123

13904

Avtagbar protetik
822
823
824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

826

Attachments, per styck

827
828
829

4743

12085

12285

12327

Enligt faktura

95

Enligt faktura

Hel underkäksprotes

9320

9080

9506

11883

Hel överkäksprotes

9320

9080

9506

11883

Immediatprotes, hel käke

7412

6885

7563

Reparation av avtagbar protes
831
832
833
834
835
836
837
839

Justering av avtagbar protes

370

370

377

471

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1235

1240

1260

1575

Rebasering av protes

2515

2520

2565

3206

Lagning av protes där avtryck krävs

1940

1945

1979

2474

Rebasering och lagning av protes

2975

2980

3035

3794

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas
till befintlig protes.

3810

3830

3886

4858

6480

6510

6610

8263

2940

2945

2999

1910

1910

1948

5300

5315

5406

3650

3830

3723

535

535

546

Inmontering av förankringselement per käke

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

846

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

847

Klammerplåt

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos

Page 223 of 368

Sida 4 av 5

Implantatprotetiska åtgärder
850

Implantatförankrad krona, per käke

852

Implantatförankrad krona, flera i samma käke

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

854

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

857

Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per
implantat

858

Distans inklusive centrumskruv, per styck

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

861b

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

862b

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

863b

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

865b

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

871

Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes,
underkäke, oavsett antal implantat

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

8010

7780

8170

7060

6000

7200

2255

2190

2300

2095

2120

2137

Enligt faktura

435

Enligt faktura

1155

1160

1178

Enligt faktura

380

Enligt faktura

1125

1155

1148

34350

31440

35037

39450

31440

40037

35995

33400

36715

40995

33400

41715

38640

34905

39413

43640

34905

44413

34350

30435

35037

38950

30435

39637

16975

17180

17315

18960

19175

19339

21480

21790

21910

3065

3105

3126

3395

3440

3463

4000

4055

4080

13905

14010

14183

Enligt faktura

280

Enligt faktura

2090

2090

2132

1085

1085

1107

3185

3185

3249

5550

5575

5661

10365

10215

10572

Enligt faktura

180

Enligt faktura

Enligt faktura

625

Enligt faktura

Arvode i kronor
20170115

Referenspris
20180115

Förslag till taxa
20180115

8825

8825

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

13035

13255

13255

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1.5 år

16915

16485

16485

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

19705

19425

19425

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

24790

24065

24065

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

17460

18690

18690

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

21930

21920

21920

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

25015

25155

25155

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

31130

30290

30290

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett eller flera implantat

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

882

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera impl

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats.

884

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

888

Fästskruv/broskruv, per styck

889

Distansskruv, per styck

900 Tandreglering

Åtgärdskod/
Diagnoskod
900
901
902
903
904
905
906
907
908

Typ av behandling

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
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Förslag till N- taxa
20180115

Förslag till Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2018 01 15

Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 65+ =300 kr per år
Tandvårdsbidrag 30 - 64 år. 150 kr per år
Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000 kr = 85% subvention

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115

Diagnostik
103S

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

103 Sa

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omfattning

107S
107 Sa
108S
115S
116S

450

455

468

245

455

250

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1505

1515

1565

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

810

1515

842

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2395

2415

2491

Konsultation specialistvård

875

885

910

Konsultation specialistvård, omfattande

1755

1770

1790

Röntgen-us av enskild tand

65

65

66

Röntgen-us Delstatus

375

375

383

Röntgen-us Delstatus mindre omf

160

375

173

Röntgen-us Delstatus omfattande

520

375

541

Röntgen-us, helstatus

1185

1195

1209

Panoramaröntgen

795

800

827

Röntgen-us, extraoral

775

780

791

Röntgen-us, omfattande

1405

1415

1461

Tomografiundersökning, en kvadrant

1180

1190

1227

Tomografiundersökning, två kvadranter

1590

1605

1654

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

2005

2020

2085

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2415

2435

2463

Biopsi (PAD)

1125

1135

1148

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

515

525

525

Röntgenåtgärder
121S
122S
122Sa
122Sb
123S
124S
125S
126S
131S
132S
133S
134S
163S
164

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
301S
301Sa
302S
303S
304S
313S
314S

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

485

485

495

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, enkel

235

485

240

Sjukdoms- eller smärtbehandling

915

925

952

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1995

1370

1489

2050

2050

2060

2075

2101

950

960

969

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Beteendemedicinsk behandling
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341S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

342S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

343S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

685

685

699

1745

1755

1780

3870

3890

3947

400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

401S

Tanduttagning, en tand

402S

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

403S

Tanduttagn., tillkommande, enkel

404S

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3695

405S

Omfattande dentoalveolär kirurgi

406S

Tanduttagning övertalig tand

407S

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115

1245

1255

1270

2045

2060

2086

225

225

230

3725

3842

4935

4965

5132

1245

1255

1270

2390

2410

2438

3700

2620

3800

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5100

4190

5202

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1715

1730

1749

6500

5585

6760

1935

1955

1974

8850

7680

8980

Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik

2620

2640

2672

Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant

4640

4675

4733

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

5325

5375

5432

Kirurgiskt avlägsnade av implantat, per operationstillfälle
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma
kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

4605

4640

4789

Implantatkiru Implantatkirurgiska åtgärder
420
421S
422S
423S
424S
425S
426S
427S
428S
429S
430S

Implantat, per styck

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat,fyra eller fler implantat

1820

1830

1856

431S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant

2780

2820

2836

432S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2070

2090

2111

435S

Avlägsnande av ett implantat

1245

1255

1270

436S

Avlägsnande av implantat, enkel

225

225

230
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441S
441Sa
442S
443S

Parodontalkirurgiska åtgärder
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit av
enstaka implantat, per operationstillfälle
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit av
enstaka implantat, per operationstillfälle. lätt
Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder per operationstillfälle

3050

3015

3172

1450

3015

1479

4285

4315

4456

4075

4105

4157

5915

5625

6033

444S

Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler,
eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

445S

Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre
implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

5915

5625

6033

446S

Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1895

1935

1933

447S

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1280

1305

1306

448S

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

905

910

923

500 Rotbehandling

Åtgärdskod/
Diagnoskod
501S
502S
503S
504S
520S
521S
522S
523S
541S
542S

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4100

3980

4182

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4775

4815

4871

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6010

6060

6130

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6550

6600

6681

1085

1085

Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Akut trepanation och kavumextirpation

955

960

974

Komplicerad kanallokalisation

955

965

974

Stiftborttagning

1405

1415

1433

Apikalkirurgisk behandling per operationstillfälle

4355

4385

4442

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1225

1235

1250

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

601S

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

602S

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

603S

Reponeringsskena, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

604S
606S
607S

Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115

4530

4555

4621

4530

4555

4621

6065

6100

6186

Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena

2500

2465

2550

Motorisk aktivering

600

600

612

Bettslipning för ocklusal stabilisering

905

915

923

800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod
800S

Permanent tandstödd krona, en per käke

801S

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

802S
803S

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
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Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115

6690

6615

6824

6170

5105

6417

3910

3625

3988

1765

1785

1800

804S
805S
806S
807S
808S
809S

Hängande led, vid tandstödd protetik, per led

2370

2365

2417

Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd

2005

2020

2045

Radikulärförankring vid avtagbar protes

4078

3900

4160

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2575

2615

2627

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3810

3835

3886

1220

1125

1244

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
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Reparativa
811S
812S
813S
814S
815S

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

680

685

694

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1790

1800

1826

Broreparation med tandteknisk insats

5280

5315

5386

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

9010

9070

9190

Sadelkrona

5905

5940

6023

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4185

4215

4269

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5775

5820

5891

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

11900

12115

12138

13885

14130

14163

Enligt faktura

95

Enligt faktura

Hel underkäksprotes

10870

10985

11087

Hel överkäksprotes

10870

10985

11087

Immediatprotes, hel käke

8665

7855

8838

Justering av avtagbar protes

455

455

464

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1405

1415

1433

Rebasering av protes

2900

2920

2958

Lagning av protes där avtryck krävs

2200

2210

2244

Rebasering och lagning av protes

3405

3425

3473

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas
till befintlig protes.

4240

4275

4325

7255

7310

7400

3370

3390

3437

2255

2265

2300

5905

5935

6023

4425

4450

4514

665

670

678

9450

8845

9639

8440

6800

8778

2370

2365

2417

2350

2385

2397

Enligt faktura

435

Enligt faktura

1330

1340

1357

Enligt faktura

380

Enligt faktura

1125

1155

1148

36330

34105

37057

41330

34105

42057

37965

36060

38724

42965

36060

43724

40615

37565

41427

Avtagbar protetik
822S
823S
824S
825S

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

826S

Attachments, per styck

827S
828S
829S

Reparation av avtagbar protes
831S
832S
833S
834S
835S
836S
837S
839S

Inmontering av förankringselement, per käke

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845S

Ocklusionskorrigerande bettslipning

846S

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

847S

Klammerplåt

848S

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos

Implantatprotetiska åtgärder
850S

Implantatförankrad krona, per käke

852S

Implantatförankrad krona

853S

Hängande led vid implantatförankrad bro

854S

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855S

Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856S

Långtidstemporär laboratorieframställdkrona eller hängande led på implantat, per led

857S

Fästskruv och cylinder vid långtidstemp. laboratorieframställd krona på implantat, per
implantat

858

Distans inklusive centrumskruv, per styck

861S

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

861Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862S

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

862Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863S

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat
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863Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

865S

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

865Sb

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

871S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes,
underkäke, oavsett antal implantat

872S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler

874S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

875S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

876S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

877S

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och
förankringselement

878S

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

45615

37565

46427

36330

32830

37783

40930

32830

42383

18830

19085

19207

20770

21080

21185

23330

23695

23797

3325

3375

3392

3650

3705

3723

4255

4325

4340

15755

15920

16070

Enligt faktura

280

Enligt faktura

2605

2620

2657

1340

1350

1367

3960

3985

4039

6370

6415

6497

11410

11500

11638

Enligt faktura

180

Enligt faktura

Enligt faktura

625

Enligt faktura

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880S

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett eller flera implantat

881S

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

882S

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

883S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats.

884S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

888S

Fästskruv/broskruv, per styck

889S

Distansskruv, per styck
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900 Tandreglering

Åtgärdskod/
Diagnoskod
900S
901S
902S
903S
904S
905S
906S
907S
908S

Arvode i
kronor
20170115

Typ av behandling

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Referenspris Förslag till taxa
20180115
20180115
10875

10875

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

16120

16340

16442

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1.5 år

21065

20445

21486

Tandreglering, en käke, aktiv behandling1,5 år till 2 år

24625

24175

25118

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

31125

30065

31748

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

21355

22815

22815

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

27065

26925

27606

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

31005

31030

31625

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

38835

37545

39612
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-26

§208

Redovisning av Region Kronobergs
partistöd för 2016 (15RK2014)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 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.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men regionstyrelsen
beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för
2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i ärendet har inkommit till kansliet efter
begäran.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 2016.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
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Beslutsunderlag






§280 RSAU Partistöd Region Kronoberg 2016
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 för Sverigedemokraterna (SD).
Redovisning partistöd Sverigedemokraterna (SD) 2016.
§170 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
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§280

Partistöd Region Kronoberg 2016
(15RK2014)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 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.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men regionstyrelsen
beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för
2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i ärendet har inkommit till kansliet efter
begäran.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 2016.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
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 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 för Sverigedemokraterna (SD).
 Komplettering till partistödsansökan för Sverigedemokraterna (SD)
 §170 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-03

Regionstyrelsen

Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 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.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men
regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas redovisning
av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i ärendet har
inkommit till kansliet efter begäran.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2
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Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-03

Bilaga:

Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
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Datum: 2017-09-27

§
113.

Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
15RK2014
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
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.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Ingemar Swalander (M), Anna Fransson (S), Anna Tenje (M)
och Joakim Pohlman (S).
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd för 2016 för C, KD, L, MP, M, S
och V.
Expedieras till
Partigrupper
Kanslidirektör
Beslutsunderlag
 §170 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
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§236 RSAU Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 rev efter RS
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

Paragrafen är justerad
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§ 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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Datum: 2017-09-12










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
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Utskriftsdatum: 2017-10-26

§209

Partistöd för Sverigedemokraterna
2018 (17RK1597)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna 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.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av regionstyrelsen §
171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för 2016
godkänns. Komplettering av redovisning är inlämnad i ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna 2018 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
Beslutsunderlag






§281 RSAU Partistöd för Sverigedemokraterna 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
§171 RS Partistöd 2018
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Utskriftsdatum: 2017-10-20

§281

Partistöd för Sverigedemokraterna
2018 (17RK1597)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom 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.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av regionstyrelsen §
171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för 2016
godkänns. Komplettering av redovisning är inlämnad i ärendet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region Kronoberg 2018 enligt
föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
 Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
 §171 RS Partistöd 2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1597
Handläggare: Johan Jarl, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-03

Regionstyrelsen

Partistöd 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom 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.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av
regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av
Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av redovisning
är inlämnad i ärendet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Partistöd 2018 Sverigedemokraterna
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Datum: 2017-10-03
Identifierare: 17RK1597-7
Handläggare: Johan Jarl, Kansliavdelningenkansliavdelningen

Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna
Parti

Mandat

Sverigedemokraterna 6

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

91 000 kr

546 000 kr

637 000 kr
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Datum: 2017-09-27

§
114.

Beslut om Region Kronobergs partistöd för 2018 17RK1597
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
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.
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.
Expedieras till
Partigrupper
Kanslidirektör
Ekonomidirektör
Beslutsunderlag
 §171 RS Partistöd 2018
 §237 RSAU Partistöd 2018
 Förslag till beslut - Partistöd 2018
 Partistöd 2018, tjänsteskrivelse- reviderad efter RS
Paragrafen är justerad
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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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Datum: 2017-09-12

- 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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Datum: 2017-09-12










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
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§210

Svar på motion – Minskning av bl.a.
flygresorna i Region Kronoberg
(17RK1236)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ser
över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och samtidigt gynna både
miljön och vår egen region i större utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst 50 %,
innebärande således färre resor relaterade till projekt samt färre resor gällande
utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.
Yrkanden
- Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till motionen.
- Robert Olesen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och Britt-Louise Berndtsson (C).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Martina Ericssons (SD) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
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Utskriftsdatum: 2017-10-26

Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
Beslutsunderlag

 §282 RSAU Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region Kronoberg
 Förslag till beslut: Svar på motion - Minskning av bland annat flygresor i den
politiska verksamheten.
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Minskning av bland annat
flygresorna i den politiska verksamheten
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Utskriftsdatum: 2017-10-20

§282

Svar på motion – Minskning av bl.a.
flygresorna i Region Kronoberg
(17RK1236)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ser
över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och samtidigt gynna både
miljön och vår egen region i större utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst 50 %,
innebärande således färre resor relaterade till projekt samt färre resor gällande
utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på motion - Minskning av bland annat flygresor i den
politiska verksamheten.
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Minskning av bland annat
flygresorna i den politiska verksamheten
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1236
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-30

Regionstyrelsen

Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen

Sammanfattning
Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och
samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst
50 %, vilket innebär färre resor relaterade till projekt samt färre resor gällande
utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.
Svar på motion
Resor kopplade till det internationella samarbetet

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Syftet med Region Kronobergs internationella arbete är att bidra till Region
Kronobergs vision ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”, med tillhörande mål och
verksamhetsplaner för organisationen. Internationalisering ska ses som ett
horisontellt perspektiv, som kan tillämpas på samtliga sakområden som Region
Kronoberg ansvarar för, snarare än en sakfråga i sig själv. Grundprincipen är att
det internationella arbetet ska ske decentraliserat och integrerat i ordinarie budget
och verksamhetsplan.
I uppförandekod vid internationella samarbeten har regionfullmäktige fastställt att
Region Kronoberg vid resor ska eftersträva minsta möjliga klimatpåverkan.
Flygresor klimatkompenseras. Kollektivtrafik bör användas vid besök utomlands
och för utländska besökare i regionen, om möjligt.
Resor kopplade till det regionala uppdraget

Region Kronoberg har både som hälso- och sjukvårdshuvudman, regional
kollektivtrafikmyndighet och regional utvecklingsaktör ett ansvar för att
omvärldsbevaka, påverka och delta i projekt och samarbeten med aktörer över
såväl länsgränser som nationsgränser. Regionstyrelsen ser det gränsöverskridande
samarbetet inom alla verksamheter som en förutsättning för att klara regionens
egna utmaningar såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn och har
inte för avsikt att minska samverkan med andra aktörer vare sig i projektform eller
Sida 1 av 2
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1236
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-30

avseende utbildningar eller konferenser. Däremot bör alltid en övervägning göras
huruvida de aktuella möten kan genomföras via telefon-, videolänk eller annan
utrustning. Detta i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen, vilket också är
ett mål i både den regionala utvecklingsstrategin och budget för Region
Kronoberg.
Region Kronobergs resepolicy/riktlinjer mm för resor

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en mötes- och reseriktlinje för Region
Kronoberg. Riktlinjen beräknas vara klar under våren 2018.
Regionfullmäktige (det tidigare landstingsfullmäktige) har sedan tidigare beslutat
att alla tjänsteresor med flyg som görs av medarbetare och förtroendevalda i
Region Kronoberg klimatkompenseras genom ett påslag med 10 procent av
biljettpriset. Pengarna används till att finansiera interna projekt som minskar vår
miljö och klimatpåverkan.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag kan innebära minskade
kostnader för resor med flyg, men ökade kostnader för annat trafikslag.
Om fler resor oavsett trafikslag ersätts med möten via telefon, videolänk eller
annan utrustning minskar resekostnaderna totalt sett.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Minskning av bl.a. flygresorna i Region Kronoberg
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Motion till Regionfullmäktige

Minskning av b.l.a flygresorna i den politiska verksamheten.

I vårt arbete mot ett allt grönare Kronoberg är det vårt mål att ta nya steg i rätt riktning.
Vi vill arbeta för att minska den politiska verksamhetens flygresor med minst 50%.
Det innebär således även mindre resande i projektform. Även ett mindre resande gällande
utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg är att föredra. Att gynna den egna regionen
och företagen i Kronoberg kommer tillbaka till oss på flera olika sätt.
Vi yrkar därför att
Region Kronoberg ser över vår resande policy och hur vi kan arbeta på bästa sätt
och samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
Sverigedemokraterna
Regiongruppen
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Utskriftsdatum: 2017-10-26

§198

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017
(16RK841)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionstyrelsen
augusti 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 223/16 verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017.
Regionfullmäktige har i budget 2017-2019 beslutat om fyra långsiktiga, övergripande
målbilder för Region Kronoberg. Målbilderna uttrycks i det balanserade styrkortets fyra
perspektiv; Invånare, Medarbetare, Verksamhetsutveckling, Ekonomi.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionstyrelsen per augusti 2017
har upprättats. Föreslås att regionstyrelsen godkänner densamma samt överlämnar den
till regionfullmäktige för information.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionstyrelsen
augusti 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2017
Beslutsunderlag

 §270 RSAU Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionstyrelsen
augusti 2017
 Förslag till beslut: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017.
 Delårsrapport Regionstyrelsen augusti 2017.
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Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning

Delårsrapport, augusti
Regionstyrelsen

0
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SAMMANFATTNING
INVÅNARE
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet. Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden
pågår kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande.
Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Fokus har under året varit på krisberedskap, e-arkiv, upphandlingsprocessen och miljöprogrammet.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar följande resultat för perioden januari-augusti:
Jan-Aug
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

2017

2016

1 762

1 663

-1 711

-1 677

51

-14

1
Page 263 of 368

INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

MÅL

INVÅNARE OCH MEDARBETARE HAR GOD KÄNNEDOM
OM REGION KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN
Indikator
Kännedom om varumärket
Region Kronoberg

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

50 %

41 %

60 %

80 %

Kommentar: Ny mätning genomförs i början av 2018.

Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden pågår
kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande. Under våren 2017 började det planeras för en kommunikationskampanj riktad
till invånarna, enligt marknadsföringsplanen. Beslut har dock tagits att avvakta med kampanjen för att
den inte ska krocka med kampanjen för hyroberoende - som dessutom också är varumärkesbyggande i
sig.

MÅL

ÖKA ANVÄNDANDET AV E-TJÄNSTER VIA 1177.SE
Indikator
Andel av invånarna som har
konto i 1177.se

Startläge
31,7% (okt16)

Senast utfall
aug-17:
39,3 %

Mål 2017

Mål 2019

33 %

40 %

Kommentar: Lågt satt prognos, ökningen är stabil. Obs att siffran för riket samma månad är 42,9%.
Kännedom om 1177 enligt
Vårdbarometern

59 %

59%

65 %

75 %

Kommentar: saknas

Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler. Införandet av webbtidbok går framåt men tyvärr lite för sakta. Planering för införande av
webbtidbok för kliniskt kemiskt laboratorium, Växjö genomfört för provtagning. Planerad start under
oktober månad, anslutning klar slutet av augusti. Förändringsstopp under sommaren samt
semesterperiod har medfört att aktiviteterna legat på sparlåga. Statistikfunktionerna verkar nu vara igång
på ett bättre sätt efter stora problem under våren. T o m juli månad har 38,4% av kronobergarna
aktiverat sitt konto. Genomsnitt/månad av ärenden ligger på ca 750. Mammografiverksamheten har
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också kommit igång med ombokningarna. Många enheter neddragen verksamhet under sommaren.
Ungdomsmottagningen Växjö även öppnat upp tidbok för kuratorsbesök.
Region Kronberg har medverkat på Seniormässan i Växjö med information om e-tjänster, 1177 telefoni
och 1177.se. Stort intresse och kunskap bland äldre för journalen via nätet och e-legitimation.
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv
och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

MÅL

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Indikator
Hållbart
medarbetarengagemang, HME

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

76

-

76

78

5,2 %

5,2

5,0 %

4,5 %

148

167

76

68

85 600

63 964

40 000

10 000

59 000

71 434

12 500

5000

Kommentar: saknas
Sjukfrånvaron
Kommentar: saknas
Antal vakanser > 6 månader
Kommentar: saknas
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår
(läkare)
Kommentar: saknas
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår
(sjuksköterskor)
Kommentar: saknas

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts
den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra ersättning om 10 000 kr
per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5 000 kr. En annan förmån är
förbättrat nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts
arbete om tio arbetstimmar ger fyra extra timmar betald ledighet, d v s en sänkt veckoarbetstid.
Förmånen är redan införd på många avdelningar och implementering pågår och fullföljs på återstående
avdelningar efterhand som bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt
får dessutom ett nattillägg om 5 000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att
sjuksköterskor kommer få 60 procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.
Regionstyrelsen har fattat beslut i heltidsfrågan och en plan ska arbetas fram innan årsskiftet.
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En utredning ska genomföras kring möjlighet att erbjuda t ex miljöbilar till medarbetare via
bruttolöneavdrag. Arbetet är försenat men pågår och ska redovisas i höst.
MÅL

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
Indikator
Andel av medarbetarna som
har genomfört utbildning om
vår värdegrund

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

0

75 %

80 %

100 %

0

4,8 %

50 %

100 %

Kommentar: Enligt plan.
Andel av medarbetarna som
har genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Kommentar: Utbildningen har uppenbart nedprioriterats på grund av hög belastning i framför allt sjukvården.
Kommunikationsinsatser kommer att genomföras för att uppmärksamma frågan igen. Människorättsstrateg Susann
Swärd planerar att erbjuda besök på fler arbetsplatser, för att genomföra utbildningen i grupp.
Andel medarbetare som har
deltagit i dialog om
värdegrunden

70 %

75 %

85 %

100 %

Kommentar: Sett till hur många som spelat värdegrundsspelet och använt övrigt dialogmaterial, är bedömningen
att minst 75 % av arbetsplatserna haft dialog om värdegrunden.

I början av året lanserades nya frågor till Region Kronobergs värdegrundsspel, med ökat fokus på
diskrimineringsgrunderna. Spelet har i dagsläget spelats av cirka 3 000 medarbetare i Region Kronoberg
(uppskattning baserad på hur många spel som lånats ut). Parallellt med detta finns också dialogkort och
material om hälsofrämjande arbetsplatser där värdegrunden lyfts fram. Under våren har det genomförts
flera workshops på arbetsplatser för att prata om värdegrunden och dess betydelse i vardagen. Mot
bakgrund av detta är bedömningen att minst 75 procent av medarbetarna nu har deltagit i dialog om
värdegrunden.
Det planeras att kontinuerligt komplettera materialet med bland annat nya frågor till spelet, och genom
en guide till hur värdegrunden kan vävas in i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Värdegrunden lyfts också fram löpande i olika interna dokument, nyhetsbrev, trycksaker med mera.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

MÅL

FÖRBEREDD KRISBEREDSKAPSORGANISATION FÖR
ATT HANTERA ALLVARLIGA HÄNDELSER
Indikator
Andel verksamheter med
aktuella krishanteringsplaner
eller motsvarande enligt
Krishanteringsplan Region
Kronoberg

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

<100 %

100 %

100 %

100 %

Kommentar: saknas

Planer klara och implementerade: Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården, Epidemi-och
pandemivårdsplan, Evakueringsplan -och CBRN (Kemisk,, Bilogisk-och nukleär) plan.

MÅL

EFFEKTIV OCH STRATEGISK UPPHANDLINGSPROCESS
Indikator
Avtalstrohet

Startläge
0

Senast utfall
40%

Mål 2017
80 %

Mål 2019
90 %

Kommentar: Stickprov avser förbrukningsmaterial på centraloperation i Växjö.

Arbetet med upphandlingsprocessen följer plan. Efter analys av controller identifieras område som
saknar avtal. Med nytt beställningssystem förväntas avtalstroheten öka. Vår rekommendation är att
antalet beställare minskas och Region Kronoberg skapar superbeställare ute i verksamheten.
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MÅL

INFÖRA DIGITALT E-ARKIV
Indikator
Antal digitalt slutarkiverade
system

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

0

1

5

12

Kommentar: Vi har arkiverat WebbVAS under 2017. I planen ligger 3 system till innan årsskiftet. Hogia, VIS och
Elevjournaler från John Bauer gymnasiet.

Projektet e-arkiv är slutfört i juni 2017 och är nu integrerat som en del av den ordinarie verksamheten.
Integrering av system har påbörjats enligt verksamhetsplan. Utmaningen i att införa digitalt e-arkiv är
främst att det tar längre tid att överföra "avställda" system är beräknat och att verksamheten (som äger
systemet) har resurser att bistå i arbetet. Förslag till klassificeringsstruktur är berett inför beslut i
regionstyrelsen, tillika Region Kronobergs arkivmyndighet. Beslut fattas under hösten inför
genomförande från och med 2018-01-01.

MÅL

LEDA OCH STÖDJA GENOMFÖRANDET AV REGION
KRONOBERGS MILJÖPROGRAM
Indikator
Ranking Öppna jämförelser;
miljöarbete

Startläge

Senast utfall

plats 4

Mål 2017

Mål 2019

<plats 4

<plats 4

Kommentar: Placering 2016 blev en delad femte plats. Utfall per helår.
Andel av resorna med fordon
från bilpoolen som sker med
förnyelsebart bränsle

50 %

44,5 %

70 %

75 %

Kommentar: Utvecklingen när det gäller andelen förnyelsebart går åt fel håll. Hittills genomförda åtgärder har inte
haft effekt. För att få effekt krävs tydligt engagemang från chefslinjen.
Andel förnyelsebara drivmedel
inom länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och minibuss)

93 %

99,1%

95 %

98 %

Kommentar: Utfallet gäller jan-jun 2017. Viss osäkerhet kring mätningen pga av eftersläpning i inrapportering,
men ett positivt resultat.
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom
verksamheten som kommer
från icke fossila källor

91 %

94.4 %

94 %

95 %

Kommentar: Målet kommer att nås under 2018 efter installation av pelletspanna i Grimslöv.
Andelen ekologiska livsmedel
av det totala inköpet

49 %

55,84 %

56 %

Kommentar: saknas
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60 %

Arbetet fortgår enligt plan. Fortsatta utmaningar finns inom målområdena för transporter, kemikalier
och avfall, vilket kräver flera insatser. Regionen ska delta i projekt "Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg" som ska fokusera på beteendefrågor för resor. En riktlinje för resor är under framtagande.
Miljöenheten kommer att ge extra stöd till de verksamheter som har särskilt många utfasnings- och
riskminskningsämnen. Prognosen för målet som helhet är god men däremot kommer det att bli svårare
att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs klimatpåverkan ska minska.
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.

MÅL

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Indikator
Det ekonomiska resultatet ska
uppgå till minst 1 % av skatter,
utjämning och bidrag.

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

3,3 %

1,6 % (+61
mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Kommentar:

Regionstyrelsen har en uppsiktsplikt över de övriga driftsnämnderna och ett särskilt ansvar för att
Region Kronoberg har en hållbar ekonomi i balans över tid.
Verksamheten och främst Hälso-och sjukvården har fortfarande en för stor nettokostnadsökning i
förhållande till hur skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklar sig. Verksamheten måste
anpassa sig till en utveckling av nettokostnaderna som över tid motsvarar ca 4 %. Under 2017
kompenseras detta till viss del av ett starkt finansnetto som i sin tur påverkas av realisationer kopplade
till att en anpassning till nytt finansreglemente görs.
Nedan följer en resultatuppföljning av regionstyrelsens verksamhetsområden.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - AUGUSTI 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

13

9

4

0

0

1

1

Regionstaben

-77

-82

5

-116

-126

-122

4

Regiongemensamt

-129

-158

30

-173

-196

-178

18

Summa

-192

-231

39

-289

-321

-298

23

-601

-607

5

-902

-915

-911

4

Vårdval hud

-10

-13

3

-14

-20

-16

4

Barntandvård och
särskilt
tandvårdsstöd

-56

-56

0

-81

-84

-85

-1

-667

-675

8

-997

-1 019

-1 012

7

Förtroendemannaorganisationen

-21

-25

4

-34

-37

-34

3

Summa
förtroendemannaorganisation

-21

-25

4

-34

-37

-34

3

-880

-931

51

-1 320

-1 378

-1 345

33

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

Verksamhetens
nettokostnad

För perioden så redovisar Regiostyrelen inkl vårdval totalt ett överskott på 51 mnkr. Prognosen för
helåret är ett resultat som är 33 mnkr bättre än budget. De positiva avvikelserna förklaras främst av
lägre personalkostnader, inkl pensionskostnader, och att regiongemensamma medel inte förbrukas i
budgeterad takt Prognosen påverkas negativt av att avskrivningskostnaderna ökar.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 5,4 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 3,6 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen inom primärvården samt beslutet att
halvera antalet hyrläkare inom den offentligt drivna primärvården med största sannolikhet kommer att
medföra att det blir färre hembesök utförda. I prognosen har också beaktats att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats och återbetalningar till följd av att den integrerade
missbruksmottagningen inte kommit igång ännu. Prognosen dras ned av de inte finansierade besluten
att anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga ST-läkare inom allmän
medicin. Prognosen dras också ned av att Hälso- och sjukvårdspengen förväntas ge ett underskott på
1,2 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit större än ursprungligt prognosticerat
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Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 3,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,3 mnk för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.

11
Page 273 of 368

SAMMANFATTNING AV REGIONSERVICE
VERKSAMHETBERÄTTELSE
INVÅNARE
Efter synpunkter på införande av servicevärdar avvaktar vi med att ta nästa steg och kommer att ta
fram förslag på flexiblare bemanningslösningar och ett mer genomarbetat kommunikationsmaterial.
Införandet av en mer strukturerad kunddialog är något försenad, med de första mötena är inplanerade.
Sannolikheten att nå målet hög kundnytta sjunker något beroende på något försenat införande av
kunddialog samt mätmetoder för några indikatorer. I stort sett är utfallet på indikatorerna enligt plan.
Införande av vårdnära service, t ex servicevärdar, är mycket uppskattat av våra kunder. 21 servicevärdar
på 14 enheter är nu i tjänst.
Införande av förrådsservice går enligt plan, och i dagsläget har 42 enheter inom Region Kronoberg fått
avlastning.

MEDARBETARE
Totalt inom regionservice minskar den långa sjukfrånvaron, medan den korta ligger nästan oförändrad.
Däremot varierar det inom regionservice och de olika verksamhetsområdena. Där det är större
avvikelser ska fördjupad analys ske. Det är inget nytt arbetssätt; fokus på sjukfrånvaron har funnits
under flera år och det har gett effekt.
Vissa befattningar inom fastigheter och IT är fortsatt svårrekryterat. Glädjande är att vi nu lyckats
rekrytera underhållsingenjör och tekniker med full elbehörighet. Inom IT anställer vi när/om rätt
kompetens finns. Konkurrensen i Växjö är stor eftersom många IT-företag finns etablerade i
kommunen.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Flera av våra servicetjänster är kartlagda med framtagna förbättringsåtgärder. Återkoppling av kunskap
och erfarenheter till regionservice ledning sker regelbundet. Arbetet med att utveckla systemförvaltning
av IT-system som stödjer serviceobjektet behöver intensifieras.
Sannolikheten att nå målet effektiva serviceprocesser är fortsatt relativt hög. I stort sett är utfallet på
indikatorerna enligt plan.
Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete, stort som smått, inom regionservice med målet att få effektiva
processer och nöjda kunder.

EKONOMI
Vi har haft genomgång med samtliga verksamhetsområden om möjligheter att ta fram relevant
produktionsstatistik för att mäta produktivitet.
Framöver kommer följande tjänster att mätas
• Telefoni – telefonsamtal
• Sjukhusreception, Ljungby – kundärenden
• Tryckeriet – tryckta ark
• Patienttransporter
Resultat visar för perioden ett överskott på 4,3 mnkr och prognosen är 1,0 mnkr

12
Page 274 of 368

SAMMANFATTNING AV KUNDVALSENHETENS
VERKSAMHETBERÄTTELSE
INVÅNARE
Från och med januari 2017 har åldern höjts för den avgiftsfria tandvården för unga vuxna från det år
man är 19 år till det år man är 21 år.
Inera har påbörjat arbetet med nationell listningstjänst. Beräknas vara klart 2019.

MEDARBETARE
På uppdrag av ekonomidirektören pågår arbetet med att dokumentera/uppdatera Vårdval Kronoberg
primärvårds ekonomiska processer.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Årliga dialogmöten genomförs med vårdcentralerna.

EKONOMI
Belopp i mnkr

2017 janaug

2016
prognos
jan- aug

Vårdval Kronoberg primärvård
(VVP)

5,4

6,1

3,6

Vårdval Hud (VVH)

3,2

5,6

4,0

-0,3

2,5

-0,8

8,2

14,1

6,9

Tandvård (TV)
Resultat
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

§92

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning 2017 - Hälsooch sjukvårdsnämnden (17RK730)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2017 för
hälso- och sjukvården samt överlämna den för information till regionstyrelsen.
Sammanfattning

Det utvecklingsarbete som nu genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna
handlingsplaner. Sett ur ett medarbetarperspektiv har året präglats av fortsatta
bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt
sjuksköterskor och läkare i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning
av hyrpersonal och arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om
utfasning av hyrpersonal som nu påbörjas.
Inom somatisk och psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en
tillgänglighet mellan 90-100 % enligt den nationella vårdgarantin. Den ökade
produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till operationsverksamheten och som
resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation/behandling.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat uppgår efter augusti till -99 mnkr jämfört
med budget. Verksamheternas inlämnade prognoser indikerar ett årsresultat på -145
mnkr och inkluderar effekt av beslutat åtgärdsprogram med 45 mnkr.
Yrkande
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Protokollsanteckning
Alliansen i Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar att det beslutade sparbetinget för
nämnden 2017 är 55 miljoner kronor för att uppnå en budget i balans för hela regionen.
Efter september månad visar prognosen att den verkliga besparingen väntas sluta på
ca 30 miljoner kronor samt ca 14 miljoner kronor i engångspost av bokföringskaraktär.
Alliansen utgår ifrån att förvaltningen fortsätter ansträngningarna för att uppnå beslutad
besparing under 2017.
Roland Gustbée, (M), Britt-Louise Berndtsson, (C), Eva Johnsson, (KD), Rolf
Andersson, (L), Ove Löfqvist, (M), Thomas Ragnarsson, (M) och Anton Olsson, (M).
Ajournering
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

Ordförande ajournerar sammanträdet för lunch mellan kl.12.10 - 12.45.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2017 för
hälso- och sjukvården samt överlämna den för information till regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2017

Page
Page277
2 ofof2368

AUGUSTI
2017

0
Page 278 of 368

SAMMANFATTNING HÄLSOOCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Flertalet av de indikatorer och styrtal som avser invånarnas upplevelse av hälso- och sjukvården mäts
en gång per år eller mer sällan varför det inte kan redovisas uppdaterade siffror inom flera områden.
Tidigare redovisade resultat visar att kronobergarna har en väldigt god upplevelse av vården, även om
det finns förbättringsmöjligheter inom vissa områden. Under semesterperioden har en försämrad
tillgänglighet kunnat märkas, vilket är en naturlig säsongsvariation. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Det utvecklingsarbete som nu genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna
handlingsplaner. Arbetet med webbtidbok når för första gången över 1000 bokningar på en månad i
augusti, även om införandetakten inte fullt når uppsatta mål. Det finns en videolösning klar som
skapar möjlighet att ersätta fysiskt vårdbesök med syfte att nå en förbättrad tillgänglighet.
Sjukpenningtalet har successivt minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män, vilket är ett
trendbrott. Det är första gången vi har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan
november 2013. Alla centrum beskriver i sina övergripande verksamhetsplaner aktiviteter med syfte
att förstärka den personcentrerade vården. En ny plattform för att ytterligare utveckla
levnadsvanearbetet är under uppbyggnad.
Ärendemängden till patientnämnden har under perioden minskat något jämfört med 2016.
Minskningen kan ses inom alla enheter med undantag för psykiatrin. De flesta som hör av sig har
synpunkter på läkemedelsbehandling och brister i kommunikation. På BUP ökar ärendena sedan
föregående år. Synpunkterna handlar om långa väntetider och frågor kring vård och behandling.
Sett ur ett medarbetarperspektiv har året präglats av fortsatta bemanningssvårigheter inom hälso- och
sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare i den omfattning som
behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsnämnden
har fattat beslut om utfasning av hyrpersonal som nu påbörjas. Beslutet ska ses i kombination med
flera satsningar avseende höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor med syfte att öka attraktiviteten
och förbättrad möjlighet till återhämtning för de som tar de tyngsta arbetspassen. Vuxenpsykiatriska
kliniken är oberoende av hyrpersonal fr o m 1 september. Det finns ett tydligt fokus på att långsiktigt
kompetensförsörja med egen personal.
Frånvarotid och övertid ökar, bland annat som en konsekvens av ökad sjukskrivning och fler
föräldraledigheter, även om ökningstakten avtar. Satsningarna för att utöka antal AT- och ST-läkare i
kombination med rekrytering av fler undersköterskor avspeglas i form av högre närvarotid.
Huvuddelen av verksamheterna upplever att sommaren har fungerat bra eller mycket bra. Flera lyfter
att en god planering varit en förutsättning för detta. Vissa verksamheter har dock haft en mycket
utmanande situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Det pågår många förbättringsarbeten kring rätt använd kompetens, RAK, inom verksamheterna.
Även förbättringar med produktions och kapacitetsplanering, POK, pågår inom nya verksamheter
men med en långsammare införandetakt än planerat. Ingen start av ny patientprocess kommer under
året. Cancerprocesserna har svårigheter med ledtiderna för röntgen och patologi.
Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning i organisationen pågår där medicinska kommittén har en
viktig roll och har numera en närmare knytning till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Det pågår
även utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet. Några prioriterade områden som lyfts fram är
reducering av antalet vårdrelaterade infektioner (VRI); Riskanalyser, där utbildning av analysledare
planeras till januari 2018 samt läkemedelsgenomgångar som genomförs enligt etablerad modell.
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Den totala produktionen inom hälso- och sjukvården inklusive medicinsk service ökar med 5,9 % och
där den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök och vårddagar i egen regi ökar med ca 1,2 %.
För primärvården och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk
och psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en tillgänglighet mellan 90-100 % enligt
den nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation/behandling.
Det är alltjämt svårt att få uppgifter om väntetider i det nya röntgensystemet. Beräknade väntetider
pekar på en generell ökning, förutom för ultraljud samt för mammografi där screeningintervallet
minskat genom vårens extrainsatser. Tandvården rapporterar om ett ökat tryck, vilket gör att man har
svårt att hinna med patienter inom såväl specialisttandvården som allmäntandvården.
Antal disponibla vårdplatser är 37 färre jämfört med samma period föregående år. Under årets
inledning försämrades kommunernas möjlighet att ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter i
samband med säsongsinfluensan. Detta har nu planat ut och ökningen är marginell jämfört med
föregående år.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat uppgår efter augusti till -99 mnkr jämfört med budget.
Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter för såld vård och en minskad
semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt väsentligt av
bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal. Verksamheternas inlämnade prognoser
indikerar ett årsresultat på -145 mnkr och inkluderar effekt av beslutat åtgärdsprogram med 45
mnkr, beslutade satsningarna inom primärvård, kostnad för OB-tillägg samt +13 mnkr som en
konsekvens av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden.
Den specialiserade somatiska sjukhusvården signalerar allt tydligare om bristande överensstämmelse
mellan uppdrag och tilldelade resurser, vilket påverkar ekonomistyrningen på ett negativt sätt.

Redovisat resultat (mnkr)

Jan-Aug
2017

2016

Intäkter

3 905,2

3 766,5

Kostnader

4 000,0

3 784,4

-94,8

-17,9

Resultat

Per-Henrik Nilsson
Förvaltningsdirektör
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INVÅNARE
Region Kronobergs mål är driva ett aktivt arbete för att kunna erbjuda vård och hälsofrämjande
åtgärder som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Det kräver att medarbetarna har kunskap och
kompetens i framkant och ett personcentrerat förhållningssätt. Verksamheterna bedriver
utvecklingsarbete som dels bidrar till fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården och dels
stödjer att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre
utsträckning. Vi ser värdet i patienternas synpunkter och reaktioner på den vård som ges.
Skillnaderna i hälsa ökar stadigt mellan olika grupper i befolkningen. För att åstadkomma en hållbar
och positiv utveckling krävs långsiktiga insatser och aktiviteter i bred samverkan inom regionen och
med andra aktörer. En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor är antagen och
ligger till grund för insatser och åtgärder under planperioden. Ett hälsofrämjande arbete där patienten
erbjuds stöd för förändring av levnadsvanorna kan bidra till att förbättra kronobergarnas hälsa. Det
kan också bidra till att utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper.
Utveckling av e-hälsotjänster för att förbättra medborgarservicen pågår där webbtidbok och
videomöte är exempel på hur verksamheten kan öka patienternas tillgänglighet och minska
administrativ börda för verksamheterna.
MÅL
HÖGT FÖRTROENDE
Indikator

Startläge

Förtroende för hälso- och
66%
sjukvård enligt Vårdbarometern

Senast utfall

Prognos

64%

Mål 2017

Mål 2019

75%

77%

Kommentar: Indikator enligt mätning våren 2017 (innehåller dock bara halva urvalet)
Förtroende för hälso- och
sjukvården enligt
Vårdbarometern; primärvård

64%

63%

73%

75%

Kommentar: Indikator enligt mätning våren 2017 (innehåller dock bara halva urvalet)
Förtroende för hälso- och
sjukvården enligt
Vårdbarometern; sjukhus

74%

71%

79%

81%

Kommentar: Indikator enligt mätning våren 2017 (innehåller dock bara halva urvalet)

Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Det som mäts via vårdbarometern är en bedömning från patienter och invånare
avseende upplevelsen av alla åtgärder, insatser, bemötande och resultat som vi erbjuder i hälso- och
sjukvården. Resultatet ser överlag bra ut även om det krävs förbättringar. Under semesterperioden
har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten
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kan ge försämrad tillgänglighet. Den långsiktiga målsättningen att hålla kvar god tillgänglighet och
förbättra det som behövs ligger kvar.

Mål
JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA
Indikator

Startläge

Självskattad hälsa hos kvinnor
i befolkningen 16-84 år enligt
folkhälsoenkäten; andel som
anger god eller mycket god

72,1%

Senast utfall
juli 2017

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

73%

75%

77%

78%

Kommentar: Det finns ingen ny data tillgänglig
Självskattad hälsa hos män i
befolkningen 16-84 år enligt
folkhälsoenkäten; andel som
anger god eller mycket god

76,6%

Kommentar: Det finns ingen ny data tillgänglig
Sjukpenningtalet kvinnor

14,4

14,6

Saknas

13

<10

7,4

6,9

Saknas

7

<6,6

Kommentar:
Sjukpenningtalet män
Kommentar:

Invånarnas hälsa ska vara jämlik och ska bl a stärkas via utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Det arbetet pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård med operativa åtgärder som t ex genomförda utbildningar, dialogmöten,
arbetsgivardialoger och påbörjat arbetet med stöd- och styrdokument. Sjukpenningtalet har successivt
minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män vilket är ett trendbrott. Det är första gången vi
har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan november 2013. Inflödet av sjukfall till
försäkringskassan har minskat med drygt 18 % i Kronobergs län, jämförelse mellan maj/juni 2016
och maj/juni 2017. Även om sjukpenningtalen minskar i länet ligger det fortsatt högt på i vissa delar
av länet. Ett av dessa områden är Ljungby. Där ingår två av vårdcentraler i ett samverkansprojekt
mellan Ljungby kommun och försäkringskassan.
Arbete pågår med att vidareutveckla den försäkringsmedicinska utbildningsstrukturen och
utbildningar i försäkringsmedicin genomförs regelbundet för rehabkoordinatorer, AT/ST-läkare,
PTP- psykologer och andra berörda. Under perioden har dessutom verksamheter efterfrågat
kompetenshöjning avseende försäkringsmedicin utöver ovanstående utbildningar. Insatser inom
området sker ofta i samverkan med försäkringskassan.
En process för analys och reflektion av sjukskrivningsmönster i hälso- och sjukvården är
implementerad i Vårdval Kronoberg för att uppnå rätt, säker och jämlik rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess. Dialogmöte med respektive vårdenhet har varit formen för införande och
genomförande. Möten med 31 av 33 vårdcentraler har genomförts under 2017.
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En arbetsmodell för tidig samverkan med arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen har presenterats för
samtliga rehabkoordinatorer i Vårdval Kronoberg. Det pågår ett arbete med att genomföra
arbetsgivardialoger med stora privata och offentliga arbetsgivare i samverkan med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen med fokus på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Det finns fortsatt behov av en tydlig struktur vad det gäller ledning och styrning inklusive
kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården avseende det försäkringsmedicinska området för fortsatt
framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen.

MÅL
GOD TILLGÄNGLIGHET
Indikator

Startläge

Kännedom om 1177, telefoni
enligt vårdbarometern

91%

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

92%

95%

72%

76%

Kommentar: Nästa mätning redovisas 2018
Rimliga väntetider, primärvård
enligt vårdbarometern

68%

72%

Kommentar: Indikator enligt mätning våren 2017 (innehåller dock bara halva urvalet)
Rimliga väntetider till besök
och behandling enligt
vårdbarometern

44%

55%

50%

70%

Kommentar: Indikator enligt mätning våren 2017 (innehåller dock bara halva urvalet)
Vårdkonto i e-tjänster på 1177

28,4%

39,3

42

40%

55%

802

900

1500

2500

Kommentar: Avser perioden januari-augusti
Antal ärende i 1177 vårdguiden
som berör webbtidbokning
638
(genomsnitt per månad)
Kommentar: Avser perioden januari-augusti

Verksamhetens tillgänglighet ska motsvara de förväntningar som kronobergarna och övriga som
söker vård i vårt län har. E-hälsa omfattar alla IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna
handlingsplan avgränsas till tre områden: Regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster
och vårdtjänster.
För att uppnå målet att antalet verksamheter som använder webbtidbokning ska öka, behöver
verksamheternas vårdenheter stöd och uppmuntran att starta. Bl a genomförs verksamhetsbesök för
att på plats kunna ge stöd men också information om pågående utveckling av andra e-tjänster via
1177 vårdguiden, som vårdenheterna kan använda i sin egen utveckling för bättre tillgänglighet. Det
är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidbok men inte i önskad takt. Blodgivningen Växjö och
Ljungby har kommit igång sedan juni månad. Anslutningsstopp under sommaren gör att
Vårdcentralen Ryd, Kliniskt kemiskt laboratorium startar under oktober. Planering för start av
webbtidbok på Vårdcentralen Rottne pågår liksom diskussion med barnhälsovårdssamordnaren om
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webbtidbok för barnhälsovården. Mammografiverksamheterna är nu åter anslutna till
ombokningsfunktionen efter ca ett års avbrott på grund av teknikbyte på röntgenenheterna.
Enligt statistiken visar augusti månad för första gången >1000 bokningar på en månad.
Beslutet från 2016-10-18 i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp om rekommendationer av basutbud
av e-tjänster har trots upprepad information ännu inte implementerats i alla verksamheter. Ökad
användning av dessa ”standard” tjänster kan i betydande omfattning öka tillgängligheten i de flesta
verksamheter.
Processen att låta ett foto på en hudförändring, via bildhanteringssystemet, följa med remissen till
specialistvården hud ska starta. Planering pågår med extern leverantör som granskare av
hudförändringar. Vårdcentralerna Centrum, Hovshaga, Lessebo och Rottne är tänkta som piloter.
Det finns en videolösning klar som skapar möjlighet att ersätta fysiskt vårdbesök. Målet är att
videosamtal ersätter vissa mottagningsbesök på alla vårdenheter vilket ger en ökad tillgänglighet.

MÅL
PERSONCENTRERAD VÅRD
Indikator

Startläge

Andel verksamhetschefer som
i verksamhetsplanen beskriver
arbetssätt som stödjer
personcentrerad vård

0

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

50 %

50%

100%

45%

60%

Kommentar: utfall bedöms vid årsbokslut
Andel patienter som har anmält
ett ärende till patientnämnden
30%
och fått ett svar inom 3 veckor
som de varit nöjda med

66,6 %

Kommentar: Det redovisade utfallsvärdet avser de som fått svar inom 3 veckor.

Alla centrum beskriver i sina övergripande verksamhetsplaner aktiviteter med syfte att förstärka den
personcentrerade vården. Det handlar om utbildning, ökad användning av digitala lösningar som
webbtidbok, minskat antal avvikelser och anmälningar till patientnämnden samt i vissa fall tydliga
förbättringsarbeten. Några centrum har också egna indikatorer kopplat till sina aktiviteter som PRC
via frågor i den nationella patientenkäten gällande delaktighet, involvering, respekt och bemötande
och rättspsykiatrin - via enkätfråga om patientdelaktighet i vården.
Ärendemängden till patientnämnden har under perioden minskat något jämfört med 2016.
Minskningen kan ses inom alla enheter med undantag för vuxenpsykiatrin, gällande
läkemedsbehandling och kommunikation, barn och ungdomspsykiatrin, gällande väntetider, samt
några av vårdcentralerna, gällande försening av intyg, bortkomna remisser och väntetid på provsvar.
Svarstid i ett ärende följer i genomsnitt fastställt mål på svar inom 3 veckor. Upplevd nöjdhet går inte
att redovisa på ett rättvisande sätt.
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MÅL
HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ARBETE
Indikator

Startläge

Senast utfall

Andel med identifierad
ohälsosam levnadsvana som
erhållit åtgärd, tobak,

11%

Andel med identifierad
ohälsosam levnadsvana som
erhållit åtgärd, alkohol

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

10,2%

13%

16%

10 %

12,0%

12%

15%

Andel med identifierad
ohälsosam levnadsvana som
erhållit åtgärd, fysisk aktivitet

14 %

14,4%

16%

19%

Andel med identifierad
ohälsosam levnadsvana som
erhållit åtgärd, matvanor

34 %

29,7%

36%

39%

Kommentar: Senaste utfall avser januari-augusti

En ny plattform för att ytterligare utveckla levnadsvanearbetet är under uppbyggnad och kommer att
fokusera på att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare att tillägna sig utbildningsinsatser,
material och uppföljning av verksamhetens levnadsvanearbete.
Arbetet med att bereda för ett beslut kring riktade hälsosamtal fortsätter. Riktade hälsosamtal innebär
att utvalda åldersgrupper kallas till ett hälsosamtal med tillhörande provtagning med syftet att hitta
riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom och förebygga detsamma. Evidens för insatsen värderas av
regionens FOU-enhet.
Vidare pågår arbete med tobaksavvänjning och fysisk aktivitet på recept fortsätter och utvecklas, bl a
kommer E-FYSS att testas i regionen under hösten. Vidare ska samarbetet med primärvårdens
hälsoenhet utvecklas.
I psykiatrin pågår implementeringen av ett mer hälsofrämjande arbetssätt för att psykiskt sjuka ska få
bättre somatisk hälsa/insatser. Enligt ett SKL koncept har hälsocoacher utbildats.

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Status

Kommentar

Pågående

Studiebesök i Skottland för
att titta på deras
framgångsrika arbete med
tidiga, samordnade insatser
(GIRFEC). Tillsammans
med polis, kommunernas
elevhälsa, skola och
omsorg ska detta arbete
komma igång under hösten
och fr a 2018. En tydlig
föregångare finns i Växjö
kommuns Braåsprojekt
"Barnens bästa i Braås"
som kan tjäna som lokal

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

Region Kronoberg ska verka för en
bra samordning av rehabilitering för
barn som drabbats av
funktionsnedsättning till följd av
allvarlig sjukdom.

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.
Minska antibiotikaförskrivningen i
enlighet med STRAMA1s
rekommendationer.

Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

Nya rutiner i samband med
ny lag angående
patientsäkerhetsarbetet
håller på att färdigställas för
att börja gälla fr o m jan
2018.
Traumautredning, PVK
hantering, VRI utredning
via strukturerad
journalgranskning
genomförd. Fortsatt
trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar,
Patientsäkerhetskulturenkät
kommer att genomföras i
höst.

Pågående

Pågår men under hösten
och våren 2018 kommer
fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.

Klar

Arbete genomförs enligt
STRAMA för att nå det
nationella målet.

Klar

Nytt PM med rutin för
öppnande av kranskärl vid
stor hjärtinfarkt kommer
igång i maj. Innebär
läkemedel s k trombolys
direkt i ambulans följt av
angiografi och PCI
(ballongvidgning) vid
behov. Innebär att vi
kommer att nå nationella
riktlinjer mindre än 90
minuter för öppet kärl.

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Pågående

Flera åtgärder genomförs
enligt handlingsplan inom
vuxenpsykiatrin. Bl a större
uppmärksamhet på
somatiska behov hos
vuxenpsykiatrins patienter
och en särskild utbildning
för att bedöma akuta
somatiska tillstånd. En
hälsomottagning har startat
enligt särskilt koncept från

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utveckling av vården "nära
patienten" till exempel genom mobilt
arbetssätt och fler
specialistkompetenser.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska
finnas tillgänglig både i Växjö och
Ljungby.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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SKL. Inom rättspsykiatrin
pågår ett arbete med större
fokus på att patienter med
kronisk psykiatisk sjukdom
får en somatisk bedömning.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att
korta köerna för fördjupade NPutredningar.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta

Pågående

Ingår i det
förbättringsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.

Pågående

Alvesta löper på enligt plan.
Teleborg "på is"p g a
omprioriteringar från Växjö
kommuns sida.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag

Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat
förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avveckla.
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS
Styrtal

Utfall aug. 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Sjukfrånvaron (enligt SKL-definition)

5,2 %

5,0 %

4,5 %

Antal vakanser2 > 6 månader

167

76

68

Antal timmar för bemanningsföretag/helår
(läkare, sjuksköterskor)

Läkare 63 964
Sjuksköterskor 71 434

Läkare 40 000
Sjuksköterskor 12 500

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

HME (Hållbart medarbetarengagemang)

-

74

75

Attrahera, rekrytera och introducera (kompetensförsörjning)
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar
övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och
sjuksköterskor har gjorts den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en
extra ersättning om 10 000 kr per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts
med 5000 kr. Den senaste satsningen innebär att sjuksköterskor kommer få 60 % högre ob-ersättning
när de arbetar på obekväm tid. Åtgärden är insatt för att på sikt ge en positiv effekt och öka
attraktionen med att arbeta på obekväma arbetstider.
Vi har fortsatt stora utmaningar främst gällande ett antal av våra specialistsjuksköterskekompetenser
samt distriktsläkare. Tydligt fokus på att långsiktigt kompetensförsörja oss via våra satsningar på
betald utbildning till specialistsjuksköterska och ökning av antalet AT-tjänster med målet att få ett
ökat söktryck till våra ST-tjänster. I augusti påbörjade 15 studenter sin sjuksköterskeutbildning med
studieort Ljungby. En oerhört viktig satsning för att på lång sikt kompetensförsörja våra
verksamheter i västra länsdelen. Under augusti påbörjade även 45 sjuksköterskor utbildningstjänster
för att läsa till specialistsjuksköterska.

Bemanning
Arbetade timmar samtliga yrkesgrupper HSN
NÄRVAROTID OCH FRÅNVAROTID, EGEN PERSONAL3
Jan-mars 2017

Jan-Mars 2016

Närvarotid

4 885 496

4 804 312

Frånvarotid

2 007 868

1 931 800

Summa

6 894 007

6 742 490

Avser heltidstjänster
Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat
utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar
föregående månad.
2

3
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För årets första åtta månader har antalet arbetade timmar för den totala bemanningen inom hälsooch sjukvården ökat trots att frånvarotiden ökat kraftigt. Orsaken till ökningen av arbetade timmar är
främst ökning av arbetad tid hos månadsavlönade, timavlönade samt en ökning av övertiden.

Arbetade timmar sjuksköterskor HSN
SSK, Spec SSK

Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Diff

Årsarb 1980

1 386 386

1 422 172

-35 786

-27,1

1 302 192

1 340 790

-38 598

-29,2

02 Timlön

28 143

26 369

1 774

1,3

02B Kurs och konf

14 878

16 420

-1 542

-1,2

03 Övertid

30 029

28 391

1 638

1,2

04 Fyllnadstid

8 111

7 104

1 007

0,8

06 Närvaro (ej arb prod)

2 019

2 016

4

0,0

09 Facklig ledighet

1 013

1 082

-69

-0,1

700 504

640 322

60 182

45,6

103 770

84 245

19 526

14,8

02A Studieled

38 068

30 949

7 119

5,4

03 Tillfällig fp

11 435

12 054

-619

-0,5

04 Tjänstledighet

88 265

89 785

-1 520

-1,2

05 Semester

245 902

240 635

5 268

4,0

06 Kompledig

16 970

15 976

995

0,8

A Närvarotid
01 Arbetad tid (månavl)

C Frånvarotid
01 Sjukfrånvaro

07 Föräldraledighet

140 883

116 186

24 697

18,7

08 Partiell föräldraledighet

55 087

49 910

5 177

3,9

10 Övrig frånvaro

123,28

531,46

-408

-0,3

0

50,25

-50

0,0

2 086 890

2 062 494

24 396

12 Ledig m lön 6 juni
Totalsumma

Närvarotiden för sjuksköterskor minskade under perioden med motsvarande 27 tjänster. Den totala
frånvarotiden ökade med motsvarande 46 tjänster. Den ökade frånvarotiden kan huvudsakligen
härledas till sjukfrånvaro, föräldraledighet och studieledighet. Trots den stora ökningen av frånvarotid,
kompenseras denna till ca 60 % i närvarotiden. Vi ser här effekten av det generationsskifte som sker
inom sjuksköterskeyrket med ökade föräldraledigheter och studieledigheter. Till detta ska beaktas att
en relativt stor andel av de arbetade timmarna utförs av medarbetare som är nya eller relativt nya i sitt
yrke och fortfarande är i en introduktionsfas.
Anställningsflöde, sjuksköterskor
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Nyanställda

85

92

Återanställda

36

28

Totalt

121

120

Avgångar

104

137

Netto

17

-17

Tabellen visar inflöde i form av rekryteringar, respektive utflöde i form av pensioner och externa
avgångar. Återanställda är den del av rekryteringar som består av medarbetare som tidigare varit
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anställda hos oss. Dessa utgör 30 % av våra externa rekryteringar, vilket är mycket positivt. Vi kan
konstatera att vi har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket viktigt i det generationsskifte
vi är i.

OBEROENDE AV HYRPERSONAL
ARBETADE TIMMAR BEMANNINGSFÖRETAG, LÄKARE OCH
SJUKSKÖTERSKOR
Jan-mars 2017

Jan-mars 2016

Läkare

58 438

48 701

Läkare jour

5 526

4 986

Sjuksköterska

71 434

31 596

Totalt

135 398

85 283

Under årets åtta första månader har behovet av hyrpersonal ökat markant avseende både läkare och
sjuksköterskor i jämförelse med förgående period och år. Verksamheten beskriver att orsaken till den
ökade användningen av bemanningsföretag främst handlar om svårigheterna att rekrytera personal
såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar.
Hyrläkare används framförallt inom primärvården, psykiatricentrum, samt kirurgi- kvinno- och
barncentrum. Alla centrum använder sig av hyrläkare men inom vuxenpsykiatrin och kirurgi- kvinnooch barncentrum har behovet minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och
barncentrum, rättspsykiatrin och inom medicin- och akutcentrum. Primärvården och vuxenpsykiatrin
har inte använt sig av hyrsjuksköterska. Vuxenpsykiatrin samt medicinskt servicecentrum räknar med
att vara hyroberoende från och med september månad.
Alla landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.
Beroendet har generellt vuxit i landet trots att landstingen och regionerna tidigare gjort försök att
minimera inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna
med stöd från SKL under 2016 startat ett projekt som ska leda till ett oberoende av inhyrd personal i
vården där även Region Kronoberg ingår. Projektets uppdrag är att med utgångspunkt i den
nationella handlingsplan som finns utreda och implementera satsningar på övergripande nivå som
leder till målet; oberoende av hyrpersonal 2019. Flertal aktiviteter är beslutade för att nå målet att vara
oberoende av hyrpersonal.
I juni fattade hälso-och sjukvårdsnämnden beslut om en uppsnabbad utfasning enligt nedan:
• 2017-09-01: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
• 2017-09-01: Halvering av antal hyrläkare i primärvården
• 2018-02-01: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
• 2018-09-01: Hyroberoende av läkare (förutom primärvårdsläkare)
• 2019-01-01: Hyroberoende av läkare i primärvården
• Ingen hyrpersonal utanför avtal från och med 1 september 2017
Beslutet har inneburit ett intensivt arbete inom de verksamheter som påverkas. V i har planerat för
hur detta ska hanteras samtidigt som en kommunikationsplan för effekten av att vara oberoende har
tagits fram. Syftet med kommunikationen är att nå ut till personal., patienter och medborgare med
syftet med att vara oberoende av hyrpersonal. Redan i slutet av perioden har effekter av beslutet och
kommunikationssatsningen märkts i verksamheten. Vi räknar med att i den kommande perioden se
tydliga effekter på användandet av hyrpersonal.
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Antal vakanser längre än 6 månader 2017-08-31
Undersköterskor/
Andra
Totalt
skötare
befattningar

Läkare

Sjuksköterskor

37

0

0

1

38

6

2

0

4

12

0

10

0

7

17

0

0

0

7

7

15

27

0

3

45
46

Primärvårds- och
rehabcentrum
Vuxenpsykiatrin
Rättspsykiatriska
Regionkliniken
Tandvårdscentrum
Kirurgi- kvinno- och
barncentrum
Medicin- och akutcentrum

1

38

0

7

Medicinskt servicecentrum

1

0

0

1

2

Totalt

60

77

0

30

167

Vid augustis månads utgång hade Region Kronoberg 167 vakanser inom hälso- och sjukvården som
är längre än sex månader. Beträffande ett antal av de vakanser som finns pågår rekryteringar där en ny
medarbetare väntas påbörja sin anställning, alternativt innehas vakansen av hyrpersonal. Vid
föregående mättillfälle (2017-03-31) var antalet läkarvakanser 62 och antalet SSK-vakanser 76. En
viktig faktor att beakta är att antalet vakanser förhåller sig till budgeterade tjänster och vårdplatser. I
dagsläget är det inom vissa verksamheter i praktiken betydligt färre vårdplatser än planerat/budgeterat.
En orsak till att sjuksköterskevakanserna har ökat är att frånvaron på grund av föräldraledighet,
sjukfrånvaro och studieledig har ökat. Att föräldraledigt och studieledig ökar beror på att vi är inne i
en generationsväxling.

Sommar 2017
Rekrytering av bemanning till sommaren har skett under perioden. Vi har bemannat behovet av
underläkare, skötare och undersköterskor snabbare och bättre än under 2016, bristen på SSK i
samhället i stort gör att vi inte lyckas rekrytera utifrån vårt behov inom denna kategori.
I utvärderingen av sommaren återkopplas att vissa verksamheter behöver planera för en tidigare
rekrytering samt att vi på ett tidigare stadium presenterar vilka särskilda ersättningar som gäller under
sommaren. Huvuddelen av verksamheterna upplever att sommaren har fungerat bra eller mycket bra.
Flera lyfter att en god planering varit en förutsättning för detta. Vissa verksamheter har dock haft en
mycket utmanande situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det huvudsakliga område som lyfts är
brist på bemanning periodvis under sommaren, detta har lett till stress och hög vårdtyngd för
personal på plats.

Sjukfrånvaro, Hälso- och sjukvårdsnämnden4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt

0,8

0,5

1,1

3,1

7,6

0,5

HSU Hälso o sjukvårdsutvecklin

4,2

4,8

0,8

3,8

3,1

8,9

KBC Kirurgi-Kvinno-Barncentrum

5,3

5,7

2,4

5,6

6,0

3,1

MAC Medicin- o Akutcentrum

4,5

5,1

2,4

4,1

4,5

2,7

4

i procent av ordinarie arbetstid mätning enligt SKL-definition

13
Page 291 of 368

MSC Medicinskt Servicecentrum

5,0

5,8

2,4

4,7

5,5

2,2

PRC Primärvårds-Rehabcentrum

5,0

5,3

3,0

4,4

4,7

2,5

PSC Psykiatricentrum

6,9

8,1

3,1

6,3

7,4

3,2

RPK Rättspsykiatriska Regionkl

5,8

8,8

3,6

5,9

7,5

4,8

TVC Tandvårdscentrum

6,0

6,3

3,1

6,5

6,8

4,3

HSN Hälso o sjukvårdsnämnd

5,2

5,9

2,8

5,1

5,6

3,3

Region Kronoberg tot.

5,2

5,9

3,0

5,1

5,6

3,5

Trenden med högre sjukskrivningstal präglade inledningen av året, därefter har det vänt. Sjukfrånvaro
(i procent av ordinarie arbetstid) har ökat jämfört med motsvarande period och år från 5,1 till 5,2
procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat (0,3 %) samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat
(0,5 %) i jämförelse med föregående period och år. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex
tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 21 dagar) startas ett
rehabiliteringsärende. De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är korttidsfrånvaro,
fysisk skada, stress och psykisk ohälsa.
I jämförelse med övriga regioner och landsting är Region Kronoberg en av de två regioner med lägst
sjukfrånvaro. För 2016 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,2 % (minmax för alla regioner och landsting låg på 5,2 - 7,2 %).

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

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

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

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Status

Kommentar

Pågående

Medverkan i
forskningsprojektet
hälsosam schemaläggning
och hållbara arbetstider
pågår. En partsgemensam
genomgång av
flextidsavtalen har skett.
Inom hälso- och
sjukvården pågår en
genomgång av
tillämpningen av
årsarbetstid

Pågående

Svårighet att få till en
övergripande struktur i
RAK arbetet.

Pågående

Arbetet med
sommarplaneringen
startar nu tidgare, där de
flesta grundläggande
strukturer vad gäller
rekrytering och
vårdplatser ska vara
klara under oktobernovember.

Pågående

En viktig del i vårt
uppdrag,
kompetensförsörjningsplan
beslutad osv. Klar,
Caroline
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Målet med verksamhetsutvecklingen är att skapa effektivare processer utifrån bästa tillgängliga
kunskap och resursanvändning. Det ska skapa värde för patienterna och göra oss mer effektiva.

MÅL - KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
God tillgänglighet i verksamheten
Vi arbetar aktivt och systematiskt för att erbjuda god tillgänglighet till stöd i egenvård, rådgivning,
vård och behandling. Vi erbjuder en jämlik tillgång till våra verksamheter och följer våra
tillgänglighetsresultat uppdelat på kön. Genom processkartläggningar och produktions- och
kapacitetsgenomlysning kan flaskhalsar i tillgängligheten identifieras och reduceras.

GOD TILLGÄNGLIGHET I VERKSAMHETEN
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Läkarbesök inom primärvård 7 dagar

89 %

90 %

95 %

Läkarbesök inom specialiserad vård 60
dagar

60 %

85 %

90 %

Behandling inom specialiserad vård 60
dagar

36 %

85 %

90 %

Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

5,1

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,1

1,2

1,2

Andel telefontillgänglighet; 0 dagar

94 %

99 %

99 %

Tillgängligheten i sammandrag
Den sammantagna sjukvårdsproduktionen exklusive MSC och TVC ökar med 1,2 % jämfört med
motsvarande period 2016. För primärvården och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god
tillgänglighet. Inom somatisk och psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en
tillgänglighet mellan 90-100 % enligt den nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen
vård ger ett ökat inflöde till operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet
till operation/behandling. Tabellen nedan visar Kronobergs tillgänglighet jämfört med
riksgenomsnittet för vårdgarantin respektive kömiljarden och där vi uppvisar högre tillgänglighet för
läkarbesök samt lägre för operation/behandling.

Läkarbesök:

Kronoberg

Andel väntande inom
90 dagar
60 dagar
81 %
53 %
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Operation/behandling:

Riket
Kronoberg
Riket

72 %
53 %
61 %

53 %
33 %
42 %

Primärvård
Primärvården telefontillgänglighet är oförändrad och 94 % av patienterna får bedömning och råd
samma dag. För 80 % av vårdcentralerna är telefontillgängligheten över 95 %. Andel patienter som
efter ett bedömt behov får ett besök i primärvården inom 7 dagar är 89 % och som är i
överensstämmelse med målet på 90 %.

Ambulansverksamhet
För ambulansverksamhetens är målsättningen att 60 % av prio1-uppdragen ska nås av
ambulanssjukvården inom 10 minuter. Denna andel har jämfört med föregående år ökat från 55 % till
57 %.

Somatisk akut vård
Fullmäktiges utfästelse om akutvårdsgarantin innebär att vistelsetiden på akutmottagningen ska uppgå
till max 4 timmar. För båda akutmottagningarna redovisas en försämring av akutvårdsgarantin jämfört
med 2016 och sammantaget uppfylls garantin för 61 % av patienterna att jämföras med målet 85 %.
Rekrytering av en akutläkare/ST-läkare i juli och ytterligare två rekryteringar i november skapar
förutsättningar för en förbättrad måluppfyllelse.

Planerat nybesök till läkare - somatisk och psykiatrisk vård
Neddragningen av den planerade verksamheten under sommarmånaderna ger endast en begränsad
ökning av antalet väntande till planerat nybesök hos läkare inom somatisk och psykiatrisk vård.
Därmed har även försämringarna för både vårdgarantin och ”Kronobergsgarantin” begränsats.
Diagram: Antal väntande till planerat nybesök hos läkare (mars 2016 – augusti 2017, 18 månader)

För den senaste 12-månadersperioden redovisas en minskning med 905 väntande till planerat nybesök och
vid utgången av augusti väntade 4 887 patienter på planerat nybesök till läkare.
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Diagram: Procentandel väntande till planerat läkarbesök (mars 2016 – augusti 2017, 18 månader)

Andelen patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar har ökat från 73 % till 81 % jämfört
med augusti 2016. En motsvarande ökning redovisas även för ”Kronobergsgarantin” där andelen
patienter som väntat mindre än 60 dagar gått från 54 % till 60 %.
Tabell: Antal väntande och andel väntande till planerat läkarbesök (värden för december och augusti från
december 2014 till augusti 2017)
Planerat nybesök till läkare

Dec-14 Aug-15

Dec-15

Aug-16 Dec-16 Aug-17

Totalt antal väntande inkl MoV och PvV

5010

5049

5074

5792

5128

4887

Antal väntande 0-60 dagar exkl MoV

3464

2949

3563

2795

3114

2555

Antal väntande längre än 60 dagar enligt Kronobergsgarantin

1094

1649

1474

2349

1509

1710

Antal väntande längre än 90 dagar enligt Vårdgarantin

529

701

735

1372

1005

803

Andel väntande inom 60 dagar – Kronobergsgarantin

76%

64%

74%

54%

67%

60%

Andel väntande inom 90 dagar - Vårdgarantin

88%

85%

90%

73%

78%

81%

Av tabellen framgår att den kraftiga ökningen av antalet väntande mellan augusti 2015 och augusti
2016 nu har eliminerats och detta är ett resultat av produktionsökningen inom den somatiska vården.
Svårighet med att klara väntetiderna redovisas framförallt inom områdena öron-näsa-hals och hud,
men för båda specialiteterna redovisas nu en förbättrad bemanning med ökad produktion och en
minskning av antalet väntande.
Av våra 38 mottagningsverksamheter redovisar 24 mottagningar en tillgänglighet mellan 90-100 % för
vårdgarantin, medan 8 mottagningar klarar målsättningen 85 % tillgänglighet enligt
Kronbergsgarantin.

Operation/behandling - elektiv somatisk vård
Begränsningen av den planerade verksamheten under sommarmånaderna innebär att antalet väntande
till operation/behandling inom elektiv somatisk vård ökar och därmed ser vi en försämring för både
vårdgarantin och ”Kronobergsgarantin”.
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Diagram: Antal väntande till planerad operation/behandling (mars 2016 – augusti 2017, 18 månader)

För den senaste 12-månadersperioden redovisas en minskning för totalt antal väntande med 406
patienter och vid utgången av augusti väntar 3 694 patienter på operation/behandling.
Diagram: Procentandel väntande till planerad operation/åtgärd (mars 2016 – augusti 2017, 18 månader)

Jämfört med augusti 2016 har andelen patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar minskat
från 60 % till 53 %. Även ”Kronobergsgarantin” försämras och andelen patienter som väntat mindre
än 60 dagar har gått från 43 % till 36 %.
Tabell: Antal väntande och andel väntande till planerad operation/åtgärd (värden för december och augusti
från december 2014 till augusti 2017)
Operation/åtgärd

Dec-14 Aug-15

Dec-15

Aug-16 Dec-16 Aug-17

Totalt antal väntande inkl MoV och PvV

2359

3191

3340

3288

3299

3694

Antal väntande 0-60 dagar exkl MoV

1760

1570

1983

1313

1822

1139

Antal väntande längre än 60 dagar enligt Kronobergsgarantin

414

1392

1222

1716

1119

1985

Antal väntande längre än 90 dagar enligt Vårdgarantin

123

794

698

1209

739

1458

Andel väntande inom 60 dagar – Kronobergsgarantin

94%

73%

80%

60%

75%

53%

Andel väntande inom 90 dagar - Vårdgarantin

81%

53%

63%

43%

62%

36%

Av tabellen framgår att antalet väntande till operation/åtgärd fortsätter att öka och jämfört med
december 2016 har antalet väntande ökat med ca 400. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett
ökat inflöde och ett ökat tryck på operationsverksamheten. Eftersom den totala
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operationsproduktionen är oförändrad har det ökade inflödet medfört en ökning av antalet väntande
patienter. Svårigheten med att klara väntetiderna är generell, undantaget ögonkliniken som har en
tillgänglighet på 92 % enligt vårdgarantin. Ingen klinik klarar målsättningen 85 % tillgänglighet enligt
Kronbergsgarantin.

Antal väntande till barn och ungdomspsykiatri
Diagram: Antal väntande vid BUP (januari 2015 – augusti 2017, 32 månader)

Inflödet av remisser till BUP liksom antalet utförda besök ligger på samma nivå som föregående år
och antalet väntande till nybesök och behandling har kunnat hållas på en oförändrad nivå. Antalet
väntande till fördjupad utredning fortsätter dock att öka och under sommarperioden har antalet
väntande ökat från 330 i maj till 354 i augusti.

Medicinsk service
Väntetiderna för undersökningar inom röntgenverksamheten ökade under 2016 på grund av
produktionsbortfall i samband med planering och införande av nytt röntgeninformationssystem. De
faktiska väntetiderna kan man ännu inte få ut av systemet, men beräknade väntetider pekar på
generellt ökade väntetider, förutom för ultraljud samt för mammografi där screeningintervallet
minskat genom vårens extrainsatser. Genom omfördelning av arbetsuppgifter och optimering av
flödet har klinisk fysiologi minskat väntetiden för långtids-EKG från 19 veckor (aug 2016) till 1
vecka. Väntetiden för ekokardiografi är fortfarande ett problem trots en ökad produktion.

Tandvård
Det är fortsatt många patienter som vill komma till tandvården, vilket gör att man har svårt att hinna
ta hand om alla, såväl inom specialisttandvården som inom allmäntandvården. Det akuta trycket är
hårt, vilket påverkar väntetiderna till planerad behandling.

Vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter
Vi ser en marginell ökning av vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter, i snitt 17,2
vårdplatser under januari – augusti, samtidigt som antalet överbeläggningar ökar. Detta tyder
på att kommunerna fortfarande har svårt att ta emot patienter som ska tillbaka till
kommunen efter avslutad vård på sjukhus. På grund av platsbrist är det även svårare att lägga
in patienter i samband med besök på akutmottagningen. Detta märks särskilt väl på kvällar,
helger och röda dagar då trycket är som störst både i sjukhusvården och i kommunerna.
MÅL
EFFEKTIVA PROCESSER MED RÄTT ANVÄND KOMPETENS
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Antal beslutade och

25

33

33

36

40
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genomgångna
patientprocesser
Kommentar: Beslutade och pågående processer varav standardiserade cancerprocesser svarar för 28
Andel verksamhetschefer som
använder produktions- och
kapacitetsplanering i sin
verksamhet

45 %

49 %

49 %

50%

100%

Kommentar: Nya verksamheter under planering

Många förbättringsarbeten pågår kring rätt använd kompetens, RAK, inom verksamheterna. Många
nya arbetssätt fortsätter att implementerats i våra verksamheter. Som exempel kan nämnas
primärvårdens projekt med att prova att annan legitimerad personal än läkare att sjukskriva under dag
8-14 och möjlighet för fysioterapeuter att skicka remiss avseende artrospatient till röntgen och
ortoped. Ett annat exempel är arbete som pågått inom kvinno- och kirurgklinikerna med att frigöra
läkartid då annan yrkeskompetens i allt mer ökande takt ersätter mottagningsbesök. T ex har
barnmorskor tagit hand om medicinska aborter och sjuksköterskor utbildas till scopister och
självständigt genomför gastro-, colo- samt cystoskopier.
Produktions och kapacitetsplanering pågår inom nya verksamheter men med en långsammare
införandetakt än planerat. Ingen start av ny patientprocess kommer under året. Cancerprocesserna
har svårigheter med ledtiderna för röntgen och patologi. Stroke, trauma, andningsstöd i hemmet samt
hjärtprocesserna är under förbättring. Styrtalet ”Andel verksamhetschefer som använder produktionsoch kapacitetsplanering i sin verksamhet” upplevs dock svårtolkat och planeras därför att revideras till
2018, i syfte att bli tydligare.
Styrgruppen för processarbetet har under året utvecklat metodstöd i prioritering av huvudprocesser i
behov av utveckling, uppföljningsstruktur är framtagen samt beslutad. Implementering av hela
strukturen är planerad till 2018.
MÅL
UTVECKLING AV EN LÄRANDE ORGANISATION
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Kunskapsstyrning, vården i
siffror- varje år förbättrat värde
för 50% av indikatorerna

Mål 2017

Mål 2019

50%

50%

Kommentar: utfall rapporteras endast vid årsbokslut

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör. Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning
i organisationen pågår där medicinska kommittén har en viktig roll och har numera en närmare
knytning till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Arbetet med medicinska utdata och processdata
har startat om under hösten 2016 med målsättning att göra data tillgängliga via presentationsverktyget
QlikView. Men arbetet med att få säkrad medicinskt utdata tar längre tid än planerat. Fortsatt process
genom dialog med medicinska kommittén kommer att ske. Beslut om att delta i den nationella
kunskapsstyrningsorganisationen har tagits.
En översyn pågår kring struktur för kunskapsstyrning innefattande grundutbildningar,
kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och forskning. Syftet är att på bästa möjliga sätt samordna
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våra resurser för verksamhetsnära forskning och utveckling och därmed skapa förutsättningar för en
kunskapsbaserad och jämlik vård.
MÅL
SÄKER VÅRD
Indikator

Startläge

Senast utfall

Andel vårdrelaterade
infektioner inom slutenvården

10%

13,9 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

7%

5%

5%

<5%

Kommentar: En mätning är gjord våren 2017
Andel trycksår inom somatisk
slutenvård

8%

4,7 %

5%

Kommentar: Genomsnitt för perioden mars-juli. Avser trycksår som uppkommit på vårdavdelning inom Region
Kronoberg.
Antal fördjupade
läkemedelsgenomgångar enligt 564
team-modellen

539

<1400

1400

1400

Kommentar: Avser perioden januari-juni. Inga genomgångar genomförda i juli och augusti.

Det pågår ett fortsatt arbete med att utveckla patientsäkerhetsnätverket till att både bli en central
resurs, och en resurs gentemot centrum och verksamhet. Nätverket är aktiva i flertalet av åtgärderna
som är beskrivna i handlingsplanen kopplat till målet säker vård.
Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner, VRI, har fortsatt under våren. Det pågår
ett arbete med att få fram en bra mätmetod. Bl a har insatser gjorts för att följa upp mätningar på ett
nytt sätt för att i de identifierade fallen leta efter undvikbara infektioner och åtgärder utifrån detta.
Under hösten kommer en ny mätning att genomföras. Analysen av genomförda mätningar tyder på
att vi behöver arbeta mer med urinvägsrelaterade problem och vårdrelaterade lunginflammationer.
Förberedelser har gjorts inför att nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO gäller från 201709-01. Det är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)
En arbetsgrupp med representanter för patientnämnden, verksamheten och patientsäkerhet är tillsatt
för att fram riktlinjer för klagomålshanteringen. Målet är att ha en riktlinje klar i samband med att
lagen träder i kraft vid årsskiftet.
Arbetet med Riskanalyser pågår och vi planerar utbildning av analysledare under januari 2018.
Läkemedelsgenomgångar genomförs enligt etablerad modell. Antalet genomförda
läkemedelsgenomgångar per månad registreras och följs upp. Inför 2017 har vårdcentralerna önskat
genomföra 1400 läkemedelsgenomgångar. Arbetet pågår men av erfarenhet vet vi att utfallet
genomförda läkemedelsgenomgångar blir lägre än önskat antal, eftersom de av olika skäl måste ställas
in ibland och det kan vara svårt att hitta nya tider. Efter sommaren har dessutom flera enheter
aviserat att de inte kommer att prioritera läkemedelsgenomgångar i teammodell under hösten på
grund av otillräcklig bemanning, så utfallet kommer att bli lägre än planerat.
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Produktion
Den totala produktionen inom hälso- och sjukvården inklusive medicinsk service ökar med 5,9 % och
där den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök och vårddagar i egen regi ökar med ca 1,2 %.
Ökningen hänförs här till planerad öppen och sluten vård samtidigt som vi ser en generell minskning
av den akuta vården. Produktionen för den planerade öppenvården ska ställas mot den sedan
årsskiftet förbättrade tillgängligheten för läkarbesök. Produktionsökningen i öppen vård ger dock ett
ökat inflöde till operationsverksamheten, vilket resulterat i att antalet väntande patienter till
operation/behandling ökar trots en totalt oförändrad operationsvolym. För medicinsk service
redovisas en total produktionsökning på 7 % och som är kopplad till mammografiundersökningar
och kliniska analyser. Slutligen ska ökningen av sjukvårdsproduktionen även ses mot
volymökningarna för bemanningskostnader och en ökad närvarotid för bl.a. AT- och ST-läkare.
I nedanstående tabell redovisas hälso- och sjukvårdens produktionsstatistik för januari till augusti i
jämförelse med motsvarande period för de två föregående åren. Kommentarerna fokuserar på
jämförelsen mot jan – augusti 2016.
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Produktionsstatistik augusti
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

117 486

116 992

118 700

494

-1 214

0%

-1%

11 747

12 583

12 279

-836

-532

-7%

-4%

148 048

148 568

140 732

-520

7 316

0%

5%

69 679

73 272

64 728

-3 593

4 951

-5%

8%

3 060

2 816

2 802

244

258

9%

9%

Vårdtillfällen

97

88

94

9

3

10%

3%

Medelvårdtid

32

32

30

-1

2

-2%

6%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan vårdgiv
Rehabilitering o övr verksamhet
Sjukv.rådgivn besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Beläggning i %

56

52

88

4

-32

8%

-37%

1 253

1 168

946

85

307

7%

32%

28 907

26 328

26 346

2 579

2 561

10%

10%

14 784

14 274

14 121

510

663

4%

5%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

67 572

73 169

77 725

-5 597

-10 153

-8%

-13%

Vårdtillfällen

16 033

16 994

17 431

-961

-1 398

-6%

-8%

Läkarbesök
Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Medelvårdtid

4,2

4,3

4,5

-0,1

-0,2

-2%

-5%

Operationer i SV

2 884

3 007

3 078

-123

-194

-4%

-6%

Förlossningar

1 497

1 515

1 422

-18

75

-1%

5%

Födda barn

1 512

1 530

1 436

-18

76

-1%

5%

92,0

87,8

86,3

4,2

5,7

5%

7%

307,4

344,3

370,9

-36,9

-63,5

-11%

-17%

107 144

104 787

105 933

2 357

1 211

2%

1%

34 309

33 678

32 920

631

1 389

2%

4%

6 551

6 888

6 532

-337

19

-5%

0%

- varav planerade återbesök

44 438

43 765

45 453

673

-1 015

2%

-2%

- varav planerade nybesök

21 846

20 456

21 028

1 390

818

7%

4%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

99 349

93 751

92 388

5598

6961

6%

8%

Besök i dagsjukvård

38 190

37 139

33 791

1051

4399

3%

13%

7 489

7 433

7 323

56

110

1%

2%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

9 857

10 213

10 642

-356

-785

-3%

-7%

Vårdtillfällen

1 025

1 085

1 014

-60

11

-6%

1%

Medelvårdtid

9,6

9,4

10,5

0,2

-0,9

2%

-9%

Beläggning i %

71,3

67,8

71,9

3,5

-0,6

5%

-1%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,9

52,0

1,1

0,0

2%

0%

Läkarbesök

6 683

6 680

6 215

3

468

0%

8%

- varav akuta

1 948

1 917

1 887

31

61

2%

3%

24 181

23 499

24 239

682

-58

3%

0%

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna
- varav akut/oplanerade besök

- varav dagkirurgi
Psykiatri

Besök annan vårdgivare
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda vpl inkl. perm.

28 764

29 381

28 293

-617

471

-2%

2%

Beläggning i %, inkl perm.

100,3

102,1

99,5

-1,8

0,8

-2%

1%

Disponibla vårdplatser

118,0

118,0

117,0

0

1

0%

1%

12 381

12 638

11 927

-257

454

-2%

4%

69

69

66

0

3

0%

5%

Antal behandlade patienter

50 759

51 844

51 442

-1 085

-683

-2%

-1%

Total patienttid, timmar

73 212

69 927

72 034

3 285

1 178

5%

2%

Röntgen undersökningar

67 557

70 046

68 008

-2 489

-451

-4%

-1%

Röntgen CLV

46 216

48 461

47 578

-2 245

-1 362

-5%

-3%

Röntgen LL

21 341

21 585

20 430

-244

911

-1%

4%

Mammografier

33 418

16 282

25 488

17 136

7 930

105%

31%

9 603

9 516

9 477

87

126

1%

1%

2 956 784

2 743 702

2 705 776

213 082

251 008

8%

9%

24 342

24 093

22 971

249

1 371

1%

6%

187 239

195 482

174 442

-8 243

12 797

-4%

7%

19 337

17 805

18 026

1 532

1 311

9%

7%

Besök, läkare m vårdavtal.

4 727

4 929

6 940

-202

-2 213

-4%

-32%

Besök, läkare m ersättn enligt lag

9 718

9 641

10 068

77

-350

1%

-3%

Delegerade besök sjuksköterskor

2 962

2 439

3 959

523

-997

21%

-25%

Besök Sjukgymn, vårdavtal

3 186

3 425

3 274

-239

-88

-7%

-3%

21 225

23 951

24 796

-2 726

-3 571

-11%

-14%

Besök Naprapat

1 152

1 251

1 095

-99

57

-8%

5%

Besök Psykoterapeut

1 111

929

604

182

507

20%

84%

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin (serolog. analyser)
Mikrobiologiska analyser
Pat och Cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Besök Sjukgymn, ersättn enl lag

Primärvård och rehabilitering
Den totala primärvårdsproduktionen ligger i nivå med föregående år. Jourläkarbesöken minskar i
både Växjö och Ljungby, medan övriga läkarbesök ökar. Minskningen av sjuksköterskebesök är
kopplade till flyktinghälsovården. För rehabiliteringsverksamheten och övrig verksamhet redovisas
generella produktionsökningar, förutom antal besvarade samtal på 1177 Vårdguiden som minskar
med 5 %.

Ambulansverksamhet
Antalet ambulansuppdrag ökar med 4 % och som hänförs till de högprioriterade uppdragen (prio 1).
De lägre prioriterade uppdragen (prio 2-4) tillsammans med övriga transportuppdrag är i stort
oförändrade.

Somatisk vård
Öppen vård
Antalet läkarbesök vid akutmottagningarna fortsätter att öka liksom antalet gamla och svårt sjuka
patienter. Sammantaget bidrar detta till att andelen patienter där akutvårdsgarantin uppfylls minskar.
För den planerade öppenvården redovisas generella ökningar för både återbesök och nybesök till
läkare liksom för besök till annan vårdgivare. Ökningen kan avläsas i en förbättrad tillgänglighet för
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planerade nybesök hos läkare. Inom dagsjukvården ökar dagkirurgin, dialyser och dagendoskopier
medan dagmedicin minskar.

Sluten vård
Inom sluten vård minskar både vårddagar och vårdtillfällen. Minskningarna avser akut/oplanerad
vård medan både vårddagar och vårdtillfällen ökar för den planerade vården. Minskningen av
operationer i sluten vård är också kopplad till akuta operationer, men samtidigt noteras att
tillsammans med dagkirurgin är den totala operationsvolymen oförändrad. Antalet förlossningar ligger
nu i nivå med föregående år. Till följd av bemanningssvårigheter har antalet disponibla vårdplatser
minskat med 37 stycken. Under sommarmånaderna juni-augusti var totalt 282 vårdplatser disponibla
att jämföras med 312 disponibla vårdplatser under 2016. Under 2017 har antalet belagda vårdplatser
minskat med 19,5, vilket gör att beläggningen gått från 87,8 % till 92 %. Beläggningen för medicinskt
färdigbehandlade motsvarar 17,2 vårdplatser att jämföras med 16,9 vårdplatser föregående år.

Psykiatri
Från årsskiftet ingår barn- och ungdomspsykiatrin i psykiatricentrum. För slutenvården redovisas en
minskad produktion för utskrivna patienter medan faktiskt antal vårddagar ökar med 5 %. Antalet
läkarbesök är oförändrat medan besök hos annan vårdgivare ökar med 3 %. En begränsad ökning av
antalet väntande till nybesök hos läkare tyder på ett motsvarande ökat inflöde av patienter.

Rättspsykiatri
Rättspsykiatrins beläggningsgrad räknat utifrån antalet inskrivna patienter är 100 %. För att säkerställa
en god vård och arbetsmiljö antogs målsättningen att under 2017 minska denna beläggningsgrad till
97 % och till 95 % år 2019. Det ekonomiska åtgärdsprogrammet innebär en ökning av intäkterna
genom att ha en beläggningsgrad på 100 %. Det påbörjade samarbetet med vuxenpsykiatrin kring
kronobergspatienter ska leda till förbättrad samverkan med kommunerna och i kombination med
tydligare vårdprocesser minska risken för onödigt långa vårdtider för kronobergare.

Tandvård
Inom tandvårdscentrum ökar den totala patienttiden med 5 % medan patienttiden i relation till totalt
arbetad tid är oförändrat 69 %. Antal behandlade patienter minskar med 2 % innebärande att tiden
per patient ökar med 7 %. Antalet friskvårdsavtal är fortsatt högt.

Medicinsk service
För medicinsk service ökar produktionen av analyser vid klinisk kemi och klinisk patologi-cytologi,
medan produktionen minskar för klinisk mikrobiologi. Inom bild- och funktionsmedicin har
produktionen inom framförallt skelettlab minskat. Detta som följd av en medveten prioritering av
CT-undersökningar p.g.a. tidigare produktionsminskning i samband med byte av samtlig CTutrustning i Växjö. Mammografiscreeningen har ökat kraftigt under året och är ett resultat av
vårens satsningar för att minska de förlängda screeningsintervall som uppstod under 2016.
Vidare ökar aortascreeningen som en följd av den nedprioriteringen som gjordes av
undersökningen 2016.

Privata vårdgivare
Den sammantagna specialistvården utförd av privata vårdgivare minskar med 5 % och är kopplad till
privata sjukgymnaster med ersättning enligt lag. Minskningen förklaras av tillfällig nedgång i samband
med ägarskifte och bedöms vara av engångskaraktär.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Samtliga nämnder och
styrelser

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälso- och
sjukvården ska genomföra produktionsoch kapacitetsplanering

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom minskandet
av vårdrelaterade infektioner(VRI),
produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP (kostnad
per patient), nya e-hälsotjänster, så att
mål kan sättas för förbättrad ekonomi,
nytta för invånarna och en bättre
arbetsmiljö för personalen.

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

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

Status

Kommentar

Klar

Rutin för uppföljning och
rapportering av uppdrag
införd i organisationen och
kommer att redovisas delår
och helår.

Pågående

Arbetet pågår men i nuläget
delvis kört fast pga främst
brist i medicinska utdata.
Har tagits fram ett
analysverktyg för att
värdera de större
processområdena inom
respektive centrum i syfte
att därigenom möjliggöra en
bättre prio i samband med
att nya processer startas.

Pågående

Arbetet pågår. Många av
verksamheterna har
produktionsplaner inlagda
som följes. Verktyg för att
följa upp detta finns på
plats. Plan för fortsatt arbete
ned på delenhetsnivå finns.
Utmaning är start lokala
förbättringsarbetet kopplat
till
produktionsplansuppfyllelse.
Viktigare än någonsin för att
uppnå hyroberoende och
ekonomi i balans.

Pågående

Alla chefer har fått
utbildning i förväntade
effekter. Arbeten pågår med
effektbedömningar i
verksamhetsplan 2018.

Pågående

Pågår kliniks forskning
framförallt
läkemedelsstudier på
onkologkliniken, via den sk
södra noden, deltar Region
Kronoberg arbetar för att
utöka klinisk forskning.
Även via RCC syd pågår
stimulans i denna riktning.
Huruvida detta innebär att
10 % av cancerpatienterna
kan erbjudas deltagande är
dock svårbedömt.

Pågående

En första journalgranskning
har utförts med hjälp av
MJG (markörbaserad
journalgranskning).
Granskningen syftar till att
få kunskap i hur stor
utsträckning noterade VRI
kan undvikas. Det har också
framkommit att det är inom
området lunginflammationer
och urinvägsinfektioner,
relaterade till vård, där vi
behöver starta ytterligare
förbättringsarbeten.
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Infektionsverktyget
beräknas dock inte vara i
drift under det kommande
året pga
integrationsproblem med
Cambio Cosmic R8.1.

EKONOMI
Ett av de övergripande målen för hälso- och sjukvården är att den ska vara effektiv. Det innebär att
resurserna i form av personalens kompetens, medicinsk utrustning, läkemedel med mera ska användas
på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen om en god hälsa, hög tillgänglighet,
respekt för människan och vård efter behov.

MÅL - EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
EKONOMI I BALANS
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Kostnad för hyrpersonal i
hälso- och sjukvården

139 mkr
Prognos 183 mnkr

100 mkr

40 mkr

Resultat hälso- och sjukvård

Prognos -145 mnkr

+-0

+-0

Resultatuppföljning för perioden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat förbättras med 21 mnkr och uppgår ackumulerat efter augusti
till -99 mnkr jämfört med budget. Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade
intäkter för såld vård och en minskad semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet
förklaras i allt väsentligt av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal. Till detta
kommer engångskostnader, operationsmaterial mm enligt tabellen nedan:
Avvikelse mot budget jan-aug (mnkr)
Engångskostnader (korr, avgångsv)
Bemanning exkl avgångsv
Sjukresor
Schabloners asylsökande
Köpt vård
Läkemedel
Såld vård och patientavgifter
Övrigt (Netto Intäkter, Op-mtrl, IT, mm)
Summa

-7,7
-79,6
-3,2
-2,5
-14,3
-4,2
11,1
1,4
-99,0

Läkemedelskostnaderna och den köpta vården överskrider budget, även om augustiutfallet medför en
reducerad avvikelse. Schablonersättning asylsökande ger ett underskott jämfört med vidareförd
ersättning till verksamheten vilket indikerar att trycket från patientgruppen alltjämt är högt. Även
sjukresor redovisar underskott, trots ändrat regelverk. Posterna kommenteras mer ingående i
avsnitten nedan.
Resultatförsämringen jämfört med augusti 2016 uppgår till ca -80 mnkr och förklaras i allt väsentligt
av ökade kostnader för hyrpersonal och uteblivna engångsintäkter (bidrag läkemedelsförmånen, ökat
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flyktingmottagande och vissa statsbidrag). Det bör noteras att bidraget för läkemedelsförmånen under
finansieringen ger ett överskott på 54 mnkr 2017 jämfört med budget.
Nettokostnadsutvecklingen exklusive landstings- och vårdvalsersättning uppgår till 9,2 %, där
hyrpersonal utgör den främsta faktorn med en ökning på 45,5 %. Den höga ökningstakten ska ses
utifrån den ökning som inträffade under hösten och som sedan har fortsatt in på 2017. Med den
planerade utfasningen, som nu påbörjas, kommer den ackumulerade ökningstakten att avta.
Läkemedel och köpt vård ökar med 3,9 % respektive 0,3. Rullande tolvmånadersresultatet är i stort
sett oförändrat jämfört med juli och uppgår till -160 mnkr.
I delårsbokslutet har tvister hanterats enligt följande:
 Osäker fordran på Migrationsverket har ej intäktsförts motsvarande 2,3 mnkr
 Upplupen kostnad kvalitetsregister Hjärtsvikt. Osäker fordran där 1 mnkr ej har
kostnadsförts

Prognos 2017
Den ekonomiska resultatutvecklingen förbättras i och med att effekter av beslutat åtgärdsprogram nu
ingår i centrumens prognoser. Det är framför allt den somatiska sjukhusvården som har störst
ekonomiska problem orsakat av bemanningssituationen. Centrumen ser ett fortsatt behov av att anlita
hyrpersonal för att undvika ett alltför reducerat vårdutbud och att kunna upprätthålla patientsäkerhet.
Verksamheternas inlämnade prognoser indikerar ett årsresultat på -145 mnkr och inkluderar
förutom åtgärdsprogrammet de beslutade satsningarna inom primärvård, kostnad för OB-tillägg samt
+13 mnkr som en konsekvens av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden. Den fortsatta
ekonomiska utvecklingen avgörs av förmågan att rekrytera egen personal och fasa ut hyrpersonal,
kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta vården.
Sett ur ett såväl ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är
personalsituationen och förmågan att komma till rätta med vakans-/hyrpersonalproblemet avgörande
för möjligheterna att nå en ekonomi i balans. Diagrammet nedan visar utvecklingen av merkostnad
för hyrpersonal, övertid, sjuklön, fritt vårdsökande och vård inom vårdgarantin. Jämfört med 2014
ökar dessa poster enligt prognos med 120 mnkr i löpande priser. Prognos 2017 har förbättrats med
10 mnkr jämfört med april.
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Åtgärder för att klara balanskravet
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2017 om nytt åtgärdsprogram med syfte att reducera
kostnader motsvarande 60 mnkr. Den främsta åtgärden är att påskynda utfasningen av hyrpersonal,
men även andra områden som vakanshållning av tjänster, läkemedelsanvändning och att öka intäkter
för utomlänspatienter genomförs av verksamheten. Tabellen nedan visar planerad effekt för
respektive åtgärd uppdelat per centrum och den prognos som nu har lämnats i delårsrapporterna.
Totalt väntas en effekt på ca 45 mnkr, vilket är 15 mnkr mindre än det beslutade målet. Differensen
motsvarar den post som ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt samt beviljade dispenser för
användning av hyrpersonal.
Åtgärder för att reducera kostnader 2017 (tkr)

Åtgärd:
Hyrpersonal, läkare
Hyrpersonal, sjuksköterskor
Egen bemanning, vakanshålla, samordna, minska tjänster
All övertid måste godkännas av närmsta chef
Köp av konsulttjänster

PRC
Plan Progn

10 000 12 500

Läkemedel Benepali och Mabthera
Kriterier för hjälpmedelsförskrivning samt utvecklingsarbete för uppföljning

MAC
Plan Progn

KBC
Plan Progn

2 300
6 000
300

2 150
7 000
650

1 080
3 600
910

320

150

150

190

3 000

0
4 000
500

500

750

Prioritering/reducering av utbildningsinsatser
Administration/Ej preciserat (fördelas enligt HSD-beslut)

500

500

10 000 12 500 12 600

6 500
150

6 500
150

RPK
Plan Progn

500

0

700

0

HS-gem
Plan Progn

Totalt
Plan Progn

1 000

7 550 11 270

1 440
450

3 000
150
1 000

1 000

2 300

2 300

50

50

7 820 10 000 10 000

7 200 7 400
-2 000 -1 000

6 400

6 400

1 800 -1 200
190
40

8 700 9 150
-2 000 -1 000
2 300 2 300
1 550
9 730

1 990
440
450 -9 280

0

9 730

0 60 000 44 270 -15 730

Primärvård- och rehabcentrum prognostiserar sänkta kostnader för hyrpersonal med 12,5 mnkr
högre jämfört med aprilprognosen. När hänsyn tas till påverkan på övriga kostnads-/intäktsslag blir
nettoeffekten 7,8 mnkr. Centrumets sammanlagda prognos förbättras med 10,5 mnkr jämfört med
april.
Medicin- och akutcentrum beräknar inte kunna uppnå planerad effekt fullt ut under 2017. Det är
främst hyrläkare vid medicinkliniken i Ljungby och beviljade dispenser för vissa allmänsjuksköterskor.
Bytet av vissa MS-läkemedel kommer att ta något längre tid och ger effekt först 2018. Värdet av att
vakanshålla tjänster beräknas bli något högre än vad som finns med i åtgärdslistan. Effekten av
genomförda åtgärder motsvarar centrumets totala prognos jämfört med april.
Kirurgi-, kvinno- och barncentrum når inte full effekt eftersom utfasningen av hyrpersonal
bedöms ta längre tid när krav på tillgänglighet och patientsäkerhet måste beaktas. Likaså kommer
man inte att kunna reducera köpta ryggkonsulttjänster. Inom övriga områden ser man bättre effekt
jämfört med plan. Totalt sett har centrumets prognos försämrats jämfört med april till -90 mnkr,
främst beroende på ökade kostnader för hyrpersonal trots genomförda åtgärder.
Psykiatricentrum prognostiserar att planerade åtgärder kommer att genomföras med förväntad
ekonomisk effekt. Centrumets totala prognos förbättras med 10 mnkr jämfört med april.
Rättspsykiatriska regionkliniken förväntas nå uppsatt mål. Man kommer dock inte att kunna
reducera bemanningskostnaderna i den omfattningen man planerat, men balanserar det med
intäktsökningar. Regionkliniken lämnar totalt en +-0 prognos.
Under hälso- och sjukvårdsgemensamt ligger den differenspost som uppstod jämfört med målet
att spara 60 mnkr. En administrativ översyn i samarbete med regionstaben kommer att genomföras.
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450
1 000
0

9 730

Respektive centrums åtgärder kommenteras i avsnittet nedan:

29

Diff

14 950 13 580 -1 370
13 000 7 600 -5 400
8 150 7 910
-240
0
150
150
320
150
-170

1 800

Öka intäkter utomlänspatienter, externa
Minska intäkter för länspatienter, interna
Juridisk hjälp gällande ersättning för varaktig vård (Migrationsverket)

Summa åtgärder

PSC
Plan Progn

Satsningar på personal och andra åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i maj 2016 beslut om åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna innebär dels kostnadsreduceringar och dels satsningar med
kostnadsökningar som följd där syftet är minimera dyra alternativkostnader för främst hyrpersonal.
Genomförda åtgärder med ekonomiska konsekvenser redovisas i tabellen nedan. Utökning av ATblock följer plan och även en ökning av ST-tjänster finns finansierat med särskilda anslag i budget
2017. Tabellen nedan visar de satsningar och kostnadsreducerande åtgärder som genomförs,
kompletterad med ovan nämnda åtgärdsprogram, med prognos för 2017:
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen (tkr)
Satsningar på personal:
Nattindex 1,4
Satsning allmänläkare 10 000 kr/mån
Satsning ST allmänmedicin 5 000 kr/mån
Finansiering av vårdvalsenheten
Satsning OB-tillägg
Övriga åtgärder för att minska kostnaderna:
Öppenvårdsteam psykiatri brutto
Skärpt regelverk sjukresor
Upphandling dosdispensering
Ändrade regler glasögonbidrag
Reducering 2,0 centrumchefer
Vårdplatsöversyn
Summa

2017

-13 500
-5 700
-2 900
2 900
-14 200

6 000
0
5 000
2 000
3 600
0
-16 800

Nattindex 1,4 har införts på i stort sett samtliga avdelningar. Satsningen finansieras av åtgärder i
tabellens nedre del. Satsning på allmänläkare ger kostnadsökningar på kort sikt, men bedöms
finansierad vid full bemanning med egen personal. Satsning på ST i allmänmedicin finansieras inom
vårdvalet. Den beslutade satsningen avseende OB-tillägg saknar finansiering. Effekterna av
psykiatrins öppenvårdsteam redovisas brutto. Beroende på ökade kostnader för den del som köps
inom vårdmiljö 2 uteblir den förväntade nettokostnadsreduceringen. Skärpt regelverk för sjukresor
har inte gett några effekter. Kostnaderna har ökat och en negativ prognos har lämnats beroende på
ökade volymer. Arbetet med vårdplatsöversyn pågår. Här inkluderas effekter av POK, minskade
vårdskador, processutveckling mm i en helhetsbedömning. Totalt balanseras satsningarna nästan med
undantag av det ofinansierade beslutet avseende OB-tillägg.
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Resultatuppföljning för perioden
Månad - Augusti
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-aug

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår

Intäkter
Patientavgifter

12,3

12,4

0,0

103,0

103,6

-0,6

159

0,3

Såld vård inkl tandvård

63,5

53,7

9,8

440,2

428,5

11,7

645

16,9

295,5

295,5

0,0

2 521,4

2 521,4

0,0

3 837

0,0

99,8

98,6

1,3

817,8

796,7

21,2

1 196

46,2

471,1

460,1

11,0

3 882,5

3 850,2

32,3

5 838

63,4

-205,7

-222,6

16,9

-1 928,8

-1 953,1

24,3

-2 999

23,5

-18,3

-3,9

-14,5

-138,4

-31,1

-107,2

-47

-135,9

Summa bemanning

-224,0

-226,4

2,4

-2 067,1

-1 984,2

-82,9

-3 046

-112,4

Köpt utomlänsvård

-49,1

-50,2

1,1

-414,2

-399,9

-14,3

-597

-35,7

Läkemedel

-50,2

-51,2

1,0

-413,8

-409,5

-4,2

-614

-7,8

Medicinsk service

-24,0

-23,8

-0,3

-200,2

-190,5

-9,7

-286

-15,9

Medicinskt och övrigt
material

-21,7

-24,0

2,3

-203,4

-191,6

-11,8

-288

-20,5

Övriga kostnader

-72,0

-75,4

3,4

-624,4

-615,7

-8,7

-927

-19,1

Avskrivningar och
internränta

-7,0

-6,7

-0,3

-56,8

-54,9

-1,9

-82

-2,5

-448,1

-457,7

9,6

-3 980,0

-3 846,4

-133,6

-5 839

-213,9

0,8

0,0

0,8

2,4

0,1

2,3

0

4,8

23,8

2,4

21,4

-95,1

3,9

-99,0

-1

-145,7

0,1

0,2

-0,1

1,3

1,2

0,1

2

0,1

Finansiella kostnader

-0,3

-0,1

-0,2

-1,0

-0,9

-0,1

-1

0,2

Resultat

23,6

2,5

21,1

-94,8

4,2

-99,0

0

-145,5

Landstingsersättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter

Kommentar
Intäkterna avviker positivt från budget. Budget för patientavgifter har reviderats för kostnadsfri
mammografi, ändrat högkostnadsskydd för personer över 85 år samt justeringar inom tandvård. För
hälso- och sjukvården totalt redovisas ett utfall något under budget där ett underskott hänförbart till
tandvården nästan vägs upp av överskott för övrig hälso- och sjukvård samt rättspsykiatrin.
Intäkter för såld vård överstiger budgeterad nivå. Hudverksamheten plus övriga verksamheter inom
KBC redovisar ackumulerade underskott jämfört med budget vilket vägs upp av överskott för
tandvård, rättspsykiatri, abonnemang och ersättningar från migrationsverket. Överskotten är
hänförbara till augustiresultatet, där även KBC som MAC redovisar intäktsökningar. Inom
tandvården innebär utökningen av åldersgrupper att intäkter från barntandvårdspengen ökar.
Ersättningar för medicinskt färdigbehandlade ökar med 800 tkr, med en topp under årets inledning i
samband med säsongsinfluensan. Uttryckt i vårddagar är den ackumulerade ökningen marginell med
knappt 50 st och upptar genomsnittligt 0,3 vpl fler jämfört med samma period föregående år.
Övriga intäkter avviker positivt med 21,2 mnkr jämfört med budget. Här ingår den korrigering av
intäkter med -4,4 mnkr för asylsökande som bokades fel i bokslutet. Med den posten exkluderad
framgår att den schablonersättning som betalas ut av staten inte täcker den interna omfördelningen
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som görs efter prestation inom hälso- och sjukvården, utan ger ett underskott med -2,5 mnkr.
Underskotten vägs upp av överskott för såld medicinsk service, ersättning i samband med
upphandling, övriga bidrag och ersättningar samt interna transaktioner inom vårdval och tandvård.
Prognosen inkluderar ändrad redovisningsprincip för sjukskrivningsmiljarden som ger en
intäktsförbättring 2017 med 13 mnkr.

Bemanningskostnad
Diagram: Kostnad för bemanning (tkr). Utfall per månad 2013-2017

Kostnad för bemanning (egen plus hyrpersonal) överskrider budget med -83 mnkr och uppgår till
totalt 2 067 mnkr vilket är en ökning med 147 mnkr eller 8 %. Ökningen inkluderar avgångsvederlag,
men förklaras framför allt av kostnad för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Bemanningssituationen är
fortsatt svår inom såväl primärvård som sjukhusvård och psykiatri. Glädjande kan emellertid noteras
att vuxenpsykiatriska kliniken är oberoende av hyrpersonal fr o m 1 september.
En översiktlig analys av närvarotid jämfört med budgeterade och på annat sätt finansierade tjänster
(statsbidrag, projekt mm), visar att den totala personalvolymen ryms inom tilldelad ram. När ett
kostnadsperspektiv läggs på analysen framgår att de lösningar som används i form av hyrpersonal,
övertid och timvikarier blir alltför kostsamma. Det visar också på olikheter mellan och inom centrum
i form av över- och underskott för bemanningen. I personalbudgeten finns totalt 4 255 tjänster
exklusive projekt.
Personalkostnaderna ger ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och
frånvaro inom framför allt. Totalt ökar kostnaderna med 103 mnkr eller 5,7 % jämfört med augusti
2016. Närvarotiden ökar motsvarande 63 tjänster eller 1,7 %, med tyngdpunkt på undersköterskor,
ST-, AT-läkare och handläggare. Kostnaden för intjänat OB-tillägg uppgår till ca 6 mnkr jun – aug
och slår igenom som ett underskott. Även kostnader för utbildning och rekrytering ökar.
Kostnadsökningen för sjuklön har avtagit jämfört med årets inledning, vilket antas bero på en tidigare
influensatopp jämfört med samma period 2016. Ökningen uppgår efter augusti till 4 mnkr eller
12,5 %. Med undantag av de tre första månaderna har kostnaderna legat under 2016 års nivå.
Omräknat i tjänster ökar sjukfrånvaron motsvarande 17 tjänster. Störst procentuell ökning redovisas
för PSC (BUP), MSC, MAC och TVC. Övertidskostnaderna varierar mellan 5 och 6 mnkr/mån, och
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ökar med 10 %, eller 3 tjänster jämfört med föregående år. Tyngdpunkten ligger inom
psykiatricentrum samt medicin- och akutcentrum, som redovisar en ökning över genomsnitt.
Löneskulderna är efter augusti 800 tkr högre än vid motsvarande tidpunkt 2016. Semesteruttaget har
varit större i augusti och medfört att skulden uttryckt i dagar minskat med 1000 dagar. Ökningen
uttryckt i kronor är således hänförbar till löneökningar. Även intjänad komptid ökar, medan läkarnas
jour- och beredskapsskuld fortsätter att minska.
Kostnaden för semestervikarier ökar och är 4,8 % högre jämfört med augusti föregående år. Ökningen
återfinns inom psykiatricentrum och rättspsykiatrin.
Kostnad för hyrpersonal faller ut med 18 mnkr i augusti. Ackumulerat ligger kostnaden på 138 mnkr,
att jämföra med 95 mnkr augusti 2016. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 83
mnkr. Nivån steg kraftigt under november och december förra året, och har sedan legat på ca 18
mnkr/månad. På centrumnivå står PRC och KBC för de högsta kostnaderna. På kliniknivå redovisar
anestesikliniken högst kostnader med 5,1 mnkr, följt av vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin. Även
BUP, kvinnokliniken, akutkliniken och medicinkliniken Ljungby redovisar höga kostnader för
hyrpersonal. Vuxenpsykiatrin redovisar höga kostnader men har nu fasat ut hyrpersonal enligt plan.
Kostnaden för hyrläkare uppgår till totalt 92 mnkr. Den ackumulerade kostnaden för
hyrsjuksköterskor uppgår till 41 mnkr vilket är en ökning med 161 %. Störst ökning redovisas inom
rättspsykiatrin och vid akutkliniken. I genomsnitt är det efter augusti ca 48 hyrläkare anlitade, vilket är
8 fler än augusti 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 24 efter augusti 2016 till
54 efter augusti 2017.
En översiktlig analys visar att enheter med behov att anlita hyrpersonal i första hand löser delar av sin
bemanningsproblematik med övertid och timvikarier via rekryterings- och bemanningsenheten. Dessa
lösningar ligger kostnadsmässigt ca 1,5-2 gånger högre jämfört med egen personal. Därutöver har
sjukfrånvaron ökat under en flerårsperiod med ökade kostnader för sjuklön som överstiger den årliga
prisuppräkningen av budgeten. Exempelvis MAC och KBC har också överanställningar för att möta
kommande pensionsavgångar och för att kunna garantera patientsäkerheten med beaktande av ett
ständigt ökande behov. De kostsamma lösningarna i kombination med ökade behov och sjukfrånvaro
är således den främsta förklaringen till varför överskottet för egen personal inte förmår balansera
underskottet för hyrpersonal.
Jämfört med den prognos som lämnades efter april har kostnaden för hyrpersonal reviderats ner med
7 mnkr och väntas uppgå till knappt 184 mnkr 2017. Av dessa finansieras 800 tkr av projektmedel.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal per centrum och yrkeskategori (tkr). Ackumulerat utfall janaug och prognos 2017
Centrum

Utfall jan-aug 2017 (tkr)
Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa

42 899
21 541
2 852
0
17 874
5 074
2 265
0
0
92 505

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

0
1 622
8 916
0
18 091
10 955
2 524
0
0
42 108

0
941
966
1 290
1 196
174
0
0
0
4 568

Prognos aug 2017
Summa

Läkare

42 899 59 100
24 104 26 100
12 734
3 200
1 290
37 161 27 200
16 203
7 000
4 789
2 265
0
0
139 181 124 865
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Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

2 000
12 700
22 900
12 750
2 524

52 874

1 000
1 000
2 600
1 200
200

Summa

59 100
29 100
16 900
2 600
51 300
19 950
4 789

6 000 183 739

Kostnad för köpt vård
Diagram: Kostnad för köpt vård (tkr). Ackumulerat utfall per månad 2013-2017

Köpt vård överskrider budget med totalt -14,3 mnkr. Den externt köpta vården faller ut med -5,9
mnkr jämfört med budget och enligt följande fördelning:




Högspecialiserad vård +5,4 mnkr
Ej högspecialiserad vård -15,5 mnkr
Köpt vård inom länet +3,2 mnkr

Kostnaderna för externt köpt högspecialiserad vård är oförändrad jämfört med samma period föregående
år. Under våren har kostnaden varit lägre beroende på ett mycket dyrt vårdtillfälle i april 2016.
Skillnaden har nu jämnats ut i och med några dyra vårdtillfällen under sommarmånaderna.
Vårdtillfällen med en kostnad över 600 tkr uppgår till 30,6 mnkr, vilket är 5,3 mnkr lägre jämfört med
föregående år. De dyraste vårdtillfällena under sommarmånaderna har avsett lungtransplantation,
respiratorvård och vård av för tidigt fött barn.
Överskottet avseende externt köpt högspecialiserad vård förmår inte balansera underskott för den ej
högspecialiserade vården. Underskottet orsakas av kostnadsökningar för köp av fritt vårdsökande och
vård enligt vårdgarantin. Likt tidigare rapporter är ökningen störst inom ortopedi, men även
ögonkliniken redovisar ökade kostnader. Kostnaden för kirurgi minskar jämfört med augusti 2016.
Antal utfärdade remisser uppgår till 3 577, vilket är 122 fler jämfört med augusti 2016. Tendensen
med färre remisser inom ortopedi och thoraxkirurgi håller i sig, medan ögon- och ÖNH-sjukvård
ökar. Även neurokirurgisk och neurofysiologisk vård ökar.
Vuxenpsykiatrins köp av vård från rättspsykiatriska regionkliniken minskar med 4,2 mnkr jämfört med
augusti 2016 och uppgår till 48,7 mnkr. Utöver den internt köpta vården har man köpt
högspecialiserad vård från andra län till en kostnad av 4,1 mnkr, vilket totalt innebär en oförändrad
nivå. Kostnaden för den tidigare rapporterade tillståndslöse patienten belastar hälso- och
sjukvårdsgemensamt kostnadsställe.
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Kostnaden för köpt vård utomlands har uppvisat en kraftig ökning under våren. Ökningstakten har
stannat av och det ackumulerade utfallet efter augusti slutar på 3,2 mnkr, vilket är oförändrat jämfört
med augusti 2016. Rörelserna inom kontogruppen visar emellertid en förskjutning från akut vård till
fritt vårdsökande. Förskjutningen orsakas av ökade kostnader för hyperhidrosbehandling som totalt
uppgår till 1,4 mnkr. Av dessa avser 1,1 mnkr behandlingar utförda 2013-2016, där kostnaden
förklaras av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ger rätt till ersättning för patienter som
tidigare fått hela eller delar av sina ansökningar avslagna av Försäkringskassan.

Kostnad för läkemedel
Diagram: Kostnad för läkemedel (tkr). Ackumulerat utfall per månad 2013-2017

Läkemedelskostnaderna redovisar ett mindre överskridande efter åtta månader. Den ackumulerade
ökningen uppgår till 15,6 mnkr eller 3,9 %. Kostnaderna ökar framför allt för följande
läkemedelsgrupper:






Cancerläkemedel – nya effektiva läkemedel för behandling av malignt melanom, lungcancer,
myelom, lymfom, bröstcancer, prostatacancer m fl.
Antikoagulantia – blodförtunnande för förebyggande av blodproppar
Diabetesläkemedel (Victoza, Januvia m fl)
ADHD-läkemedel
TNF-hämmare – främst för behandling av reumatiska sjukdomar. Här har kostnadsökningen
avtagit trots volymökning pga upphandlingar, prispress, byten och nationella avtal

Kostnadsökningen jämfört med föregående år bromsas rabatter och de engångskostnader som
uppstod i samband med hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016, samt lägre kostnader
för smittskyddsläkemedel. Utfallet inkluderar rabatter med 15,6 mnkr, som avser
smittskyddsläkemedel, läkemedel inom cancerområdet, förbrukningsartiklar diabetes och TNF alfahämmare.
Staten och SKL har träffat överenskommelse angående bidrag för läkemedelsförmånen 2017.
Överenskommelsen innebär att bidraget kommer att ge ett överskott jämfört med budget på 54 mnkr
under regiongemensam finansiering.
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Kostnaden för medicinsk service överskrider budget och redovisar en mindre ökning jämfört med
augusti 2016. Störst ökning redovisas inom patologi samtidigt som kostnaden för
röntgenundersökningar redovisar motsvarande minskning. En utredning angående felaktig debitering
av uteblivna undersökningar har slutförts och reglerats ekonomiskt mot debiterade enheter inom
vårdvalet med 1 mnkr. Övriga ökningar är hänförbara till mikrobiologi och fysiologi med koppling till
influensan i början av året.

Övriga kostnader
Medicinskt och övrigt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till anestesi
och opererande enheter. Här återfinns även underskott för röntgenmaterial och testreagenser kopplat
till ökning av mikrobiologiska analyser. Kostnaderna varierar med produktionen som går ner under
sommaren, vilket inneburit att underskottet reducerats jämfört med i våras.
Övriga kostnader lämnar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak hänförbart
till sjukresor, förbrukningsinventarier och kostnader för IT. Någon effekt av det ändrade regelverket
kan inte utläsas.
Överskott för projekt uppgår till 2,3 mnkr och avser onkologklinikens palliativa centrum, kliniska
prövningsenhet samt ej förbrukade forskningsstipendier vid FoU-centrum.

Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Aug ack
2017

Primärvårds- och rehabcentrum

Aug ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

-3 589

2 539

-1 977

-8 284

-8 500

-8 338

3 094

-1 081

-12 932

-13 500

4 749

-555

-896

4 649

5 000

Medicin- och akutcentrum

-15 532

4 740

-19 056

-39 328

-39 000

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-56 869

-26 671

-58 618

-88 817

-90 300

-4 493

-1 571

-4 809

-7 731

-2 700

Vuxenpsykiatri

-15 897

-11 682

-13 676

-17 891

-27 000

Rättspsykiatri

-1 455

4 682

1 247

-5 109

0

3 037

5 595

2 234

-324

0

-94 798

-22 365

-94 654

-167 484

-167 500

-9 598

-13 196

-6 255

-2 657

13 400

3 030

3 330

4 639

4 339

3 800

-6 568

-9 866

-1 616

1 682

17 200

2 322

9 765

12 847

5 470

4 800

-99 044

-22 466

-83 423

-160 332

-145 500

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Resultat HS totalt inkl projekt

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar

Kommentar från respektive centrum:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som avviker
med -3,6 mnkr från budgeterat. Det negativa resultatet är kopplat till vårdvalsenheterna där fler än
hälften av vårdcentralerna redovisar ett minusresultat. Ett fortsatt stort beroende av hyrläkare är den
främsta förklaringen till den negativa resultatutvecklingen. Av 80 läkartjänster har 24 hyrläkarlinjer
fått utnyttjas under perioden. I beslutat åtgärdsprogram ska PRC reducera kostnaderna med 10 mnkr
på hyrläkare från och med september. Bedömningen är att kostnadsminskningen hamnar på 7,5 mnkr.
De anslagsfinansierade verksamheterna inom PRC redovisar positivt resultat. Lägre
bemanningskostnader, lägre köpt högspecialiserad vård på Rehabkliniken samt överskott för
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statsbidrag kopplade till köpt vård från Rygginstitutet anges som främsta förklaringar till det positiva
resultatet. Det prognosticerade resultatet förväntas bli -8,5 mnkr för centrumet som helhet.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett ackumulerat underskott på -15,5 mnkr exklusive projekt.
Resultatet är framförallt kopplat till höga kostnader för hyrpersonal samtidigt som man redovisar ett
underskott för egen bemanning, som förklaras av överanställningar till följd av den höga
produktionen inom öppen vård och dagsjukvård. För medicinskt material redovisas ökade kostnader
och underskott, som framförallt hänförs till dialysmaterial och insulinpumpar.
Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka och där står cancerläkemedel för den största ökningen.
Vidare har man nya kostnader för trombolysläkemedel till följd av nya behandlingsriktlinjer för
trombolys i ambulans. Överskottet på intäktssidan förklaras av ersättningar för asylsökande liksom en
ökning av utomlänspatienterna vid strålbehandlingsenheten. För projekt redovisas ett överskott på 1,1
mnkr. Av beslutat åtgärdsprogram bedöms 7,5 av 12,6 mnkr kunna genomföras och helårsprognosen
för centrumet ligger på -39 mnkr.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett ekonomiskt utfall på -56,9 mnkr exklusive projekt.
Vakanta tjänster har medfört dyra bemanningslösningar och de största orsakerna till resultatet är höga
kostnader för hyrpersonal och egen personal med ett sammantaget resultat på -30 mnkr.
Hyrsjuksköterskor har främst anlitats på anestesikliniken och kvinnokliniken, medan hyrläkare finns
på flera kliniker och där kvinnokliniken har störst andel. För egen personal hänförs underskottet
framförallt till fortsatt höga och ökade kostnader för övertid och sjukfrånvaro. Vidare finns
överanställningar som är kopplat till ökning av antalet patienter. För köpt vård är kostnaden högre än
tidigare och avviker från budget med -14,3 mkr. För intäkterna redovisas ett underskott för såld vård
och som i huvudsak avser hudklinikens vårdvalsersättning, medan överskottet får övriga intäkter ska
kopplas mot underskottet för bemanningskostnader. Underskott för medicinskt material är till största
delen hänförbart till operations- och skopiverksamheterna samt insulinpumpar till barn.
Av beslutat åtgärdsprogram bedöms 7,8 av 11,3 mnkr kunna genomföras och helårsprognosen för
centrumet ligger på -90 mnkr.

Medicinskt servicecentrum redovisar ett ekonomiskt resultat efter tredje kvartalet på -4,5 mnkr.
Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att centrumet inte har kunnat reducera
användandet av hyrpersonal enligt plan samt att bemanningssituationen har medfört att dyr
extern diagnostik avseende patologi måste köpas. Resultatet belastas också av engångskostnader
för rekrytering och dubbla kostnader för röntgensystem under första halvåret. Ökade
produktionsvolymer inom främst röntgen och klinisk fysiologi ger ökade intäkter som till viss del
väger upp de högre kostnaderna. Bedömningen för helårsresultatet är -2,7 mnkr.

Psykiatricentrum har från mars även tillförts verksamheten för Barn- och ungdomspsykiatri.
Centrumet redovisar ett sammanlagt negativt resultat på - 15,9 mnkr i augusti och lämnar en prognos
för helåret på -27 mnkr. Orsaken till det negativa resultatet tillskrivs fortsatt höga kostnader för köpt
rättspsykiatriskt vård samt höga bemanningskostnader för BUP. Under våren har en åtgärdsplan
tagits fram för att reducera kostnaderna. Planen omfattar åtgärder på 10 mnkr och dessa reduceringar
kommer att uppnås och ingår i lämnad prognos. Sedan tidigare pågår också ett arbete inom
vuxenpsykiatrin med att fasa ut hyrpersonal. Arbete är nu genomfört och de ekonomiska effekterna
kan bli något bättre än tidigare gjord bedömning.

Rättspsykiatrin redovisar efter augusti en negativ budgetavvikelse på -1,5 mnkr. I jämförelse med
motsvarande period föregående år innebär det en resultatförsämring på 6,5 mnkr. Förklaringar till
resultatförsämringen som lyfts fram är att bemanningskostnaderna har ökat kraftigt samtidigt som
intäkterna inte har följt med på motsvarande nivåer. De högre bemanningskostnaderna beror på att
hyrpersonal har fått utnyttjas i betydligt högre omfattning under 2017, att antalet arbetade timmar
generellt har ökat, övertidskostnaderna har ökat samt att ett avgångsvederlag på 1,3 mnkr har betalats
ut. Rättspsykiatrin har som mål att minska beläggningsgraden (97 %) i slutenvården för att uppnå god
vårdkvalitet och patientsäkerhet. Vid inledningen av året var beläggningen lägre än 100 %, men har
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under senare delen av året stigit till 102 %. En fortsatt hög beläggning förväntas varför det
ekonomiska resultatet bedöms hamna på +/- 0 mnkr.

Tandvårdscentrum redovisar ett positivt resultat på + 3 mnkr i delårsbokslutet för augusti.
Bedömningen för helåret är ett ekonomiskt resultat på +/- 0 mnkr. Såväl allmän- som
specialisttandvård uppvisar hög sjukfrånvaro och har mindre tid i stolen med patient än planerat,
vilket påverka personalkostnaderna och att man inte når upp till budgeterade patientintäkter. Vidare
påverkar ett ökat behandlingsbehov med längre genomsnittliga behandlingstider inom
barntandvården. Den nystartade kliniken Linné förväntas gå med underskott även 2017.
Hälso- och sjukvårdsgemensamt redovisar ett sammanlagt negativt resultat på -6,6 mnkr efter
augusti. I redovisat resultat ingår korrigeringen av den felaktighet som uppmärksammades i samband
med bokslutsgranskningen med -4,4 mnkr. Andra väsentlig negativa avvikelser i redovisat resultat
uppstår för ofinansierade anslag för ökat flyktingmottagande, interndebiterade kostnader för sjukresor
och mikrobiologiska analyser för akutsjukvård. Positiva avvikelser redovisas för köpt vård,
patientavgifter samt Smittskyddsverksamheten. Under hälso- och sjukvårdsgemensamt hanteras också
beslutade satsningar som ännu inte påbörjats samt ofördelade besparingskrav. Sammantaget redovisa
dessa poster ett större underskott, vilket främst förklaras av att centrumen har kompenserats för
satsningen med OB-bonus som ej är finansierad.
Verksamheter/aktiviteter som drivs i projekt redovisar efter augusti ett överskott på 2,3 mnkr och
avser främst ej förbrukade forskningsstipendier vid FoU-centrum samt projektverksamhet inom
Medicin och Akutcentrum.

Handlingsplaner inom ekonomiperspektivet
Ökat kostnadsmedvetande
Inför 2017 har en revidering av budget gjorts med syfte att eliminera onödiga avvikelser, vilket i sin
tur ska leda till ökad förståelse för budgeten som styrinstrument.
Med syfte att förbättra uppföljning av avtalstrohet har en fördjupad genomgång av inköpsrutiner vid
operationsenheten CLV gjorts. Genomgången visar på hög avtalstrohet och att i de fall avsteg görs
från upphandlat material finns en medicinsk orsak. Material utanför upphandlade avtal rekvireras via
beställningsservice som då kan initiera nya upphandlingar. Med tanke på att ett nytt ekonomisystem
införs from 2018 och att detta till del förväntas kunna automatisera denna uppföljningsprocess, är det
ej motiverat att implementera en manuell rutin i dagsläget.
I avrapporteringen av ovan beskrivna genomgång föreslås förbättringar med syfte att förbättra:
 automatiserad uppföljning i det nya ekonomisystemet
 dialog/kommunikation mellan verksamheten och upphandlingsenheten
 riktlinjer avseende inköp utanför avtal
Bättre uppföljning av personalkostnader
Ett utvecklingsarbete pågår med syfte att förenkla tillgång till personaldata och koppla volym arbetad
tid till budgeterade tjänster. En kartläggning av kodstrukturer med målet att matcha utfallsvolymer
och budget i verktyget QlikView utreds för närvarande. Utvecklingsarbetet leds från regionstaben.
Kostnad per patient (KPP)
Arbetet med KPP fortskrider enligt plan. Data för 2016 har levererats till den nationella KPPdatabasen enligt anvisning före sommaren. Kvalitetsförbättringsarbetet med fördelning av ansvar och
roller tar nu vid. Olika tillämpningsområden som stöd i uppföljnings- och processutvecklingsarbetet
utreds och prövas.
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Utvecklad ekonomistyrningsmodell
Ekonomistyrningen är ett medel för att stimulera verksamhetsutveckling och resursanvändning i
enlighet med beslutade mål. Förslag till fortsatt arbete med frågan har följt upprättad handlingsplan
och en rapport är stort sett färdig.
Fakturakontroll hyrpersonal
Felaktiga fakturor avseende hyrpersonal i kombination med bristande intern kontroll har resulterat i
en fördjupad granskning av 2016 års fakturor. Resultatet av genomförd granskning visar trots allt på
en generellt god kontroll där få felaktigheter har hittats. Den vanligast förekommande felaktigheten är
att leverantören inte räknar ner priset till 95 % i samband med jourtjänstgöring. Rutinen har
förbättrats med syfte att öka kontroll och följsamhet av ingångna avtal samt hyrpersonalens
tidredovisning. En rapport med förslag till fortsatta förbättringar har lämnats till regiondirektören.

Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla
nivåer.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt
sätta mål och följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och
hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum

Ta fram en ekonomistyrningsmodell
för att skapa bättre förutsättningar
att hålla budgeten.

Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering
ska framgå vid alla beslut
som medför en
tillkommande kostnad.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och
styreffekter en förändrad
modell kan få.
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FRAMÅTBLICK
Personalförsörjningen är den fortsatt viktigaste frågan att tackla under 2017. Ska vi kunna ge en trygg
och säker vård med god kvalitet är kompetensförsörjningen helt avgörande. Kostnadsutvecklingen
för inhyrd personal har fortsatt att utvecklas negativt under inledningen av 2017. Den beslutade
utfasningen av hyrpersonal väntas sänka kostnaderna för hyrpersonal med 8 mnkr under hösten.
Kvalitetsbristkostnader har dock sannolikt varit ännu högre vilka är svåra att exakt beräkna. Även
kostnader för övertid och sjukskrivningar har ökat vilket behöver hanteras, och här kan vi nu se en
avtagande ökningstakt.
Arbetet med att utfasa hyrpersonalberoendet och ersätta detta med egna medarbetare är en viktig
utmaning. Vuxenpsykiatrin, har genomfört sitt omställningsarbete enligt plan och är nu oberoende av
hyrpersonal. Arbetet innebär en lång rad av åtgärder som kan variera utifrån behov i respektive
verksamhet. Bland viktiga delar i lösningen kan nämnas produktions- och kapacitetsarbetet (POK),
processarbetet, rätt använd kompetens (RAK), nödvändiga schemaförbättringar t ex nattindex 1,4,
bemanningsöversyn, arbetsmiljöinsatser samt riktade lönesatsningar. Att lyckas bemanna
verksamheten med egna medarbetare är mycket viktigt för att kunna upprätthålla en god kontinuitet
och kvalitet. Under själva omställningen måste vi tyvärr räkna med en tillfällig försämring i
tillgänglighet, något som de flesta troligen kan acceptera för det viktiga målet d.v.s. omställningen till
att bedriva verksamhet med egna medarbetare.
Arbete med att ta fram en utvecklingsplan fram till 2027 d.v.s. med en 10-årshorisont har slutförts
och beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet är att förbereda verksamheten för framtiden
och ta höjd för de demografiska utmaningarna samt den medicinska och digitala utvecklingen.
Patientsäkerhetsarbetet fortgår som, med inspiration av framgångar med trycksår och VRI, kommer
att säkra andra viktiga förbättringsområden t. ex. säker hantering av urinvägar samt färre fallskador.
Bortsett från det uppenbart goda för patienterna så är patientsäkerhetsarbetet liksom allt annat
kvalitetsarbete gott för resurshushållningen vilket ju blev väldigt tydligt när vi beräknade nyttan med
trycksårsminskningen under 2016.
Personcentrerad vård samt hälsobefrämjande arbete är andra viktiga utvecklingsområden under 2017
som har tydlig koppling till en förbättrad hälsa och tillgänglighet men även ekonomin. När det gäller
tillgängligheten är personalförsörjningen en nyckelfråga men POK-arbete och processarbetet är
viktiga delar för att nå framgång. Under hösten påbörjas vidare ett omfattande arbete med att minska
onödig och ej ändamålsenlig vårddokumention i syfte att öka patientsäkerheten samt spara tid.
Även det ekonomiska resultatet kommer att avgöras av hur vi lyckas med personalförsörjningen och
utfasningen av hyrpersonal. En snabb utfasning av hyrpersonal kommer att påverka utbudet av hälsooch sjukvård för länsinvånarna på ett negativt sätt. Detta är vår absolut viktigaste ödesfråga.
De växande underskotten inom den somatiska sjukhusvården är ett problem ur ett
ekonomistyrningsperspektiv. Vi får signaler om att budgeten upplevs som meningslös och därmed
tappar sin relevans i den samlade verksamhetsstyrningen. Det är ytterst angeläget att den tilldelade
resursramen motsvarar uppdragets omfattning.

40
Page 318 of 368

Rapport från patientnämnden
Under perioden har patientnämnden registrerat 602 ärenden, fördelat på dessa
huvudrubriker:
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Ärendemängden till patientnämnden har under perioden minskat något jämfört med 2016.
Minskningen kan ses inom alla enheter med undantag för vuxenpsykiatrin, de flesta som hör
av sig har synpunkter på läkemedelsbehandling och brister i kommunikation. På BUP ökar
ärendena sedan föregående år och synpunkterna handlar om långa väntetider och frågor
kring vård och behandling.
Primärvårds-och rehabcentrum har en fortsatt ökning och främst gäller det ärenden till några
av länets vårdcentraler. Synpunkter som framförs berör hantering av att intyg till FK inte
skrivs i tid, remisser som kommer bort och att det är lång väntan på provsvar. Det brister
även när det gäller tillgängligheten i tele Q. Fler hör också av sig med frågor kring läkemedel
och vem som tar ansvar för att skriva ut recept, om det är specialistvården eller
primärvården.
Vi granskar svarskvalitet och handläggningstider månadsvis för de ärenden som påbörjats
under året. Resultatet varierar från att svar lämnas samma dag till att det ibland har dröjt upp
till flera månader. Svarstiderna i ett ärende följer i genomsnitt fastställda mål. De flesta får
svar på sina frågor.
Dialog har vid patientnämndens sammanträden förts kring





Allvarliga händelser som patienten uppmärksammat vården på
Brister i kommunikation, delaktighet och information
Tillgänglighet, långa väntetider och svårt att komma fram i telefon
Hyrläkare
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PATIENTER SKA FÅ SVAR INOM 3 VECKOR.
Indikator
Andelen svar som återkopplas
inom 3 veckor.
Kommentar: Svarstider

Startläge

Senast utfall

47,2%

66,5%

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70%

80%

är i genomsnitt 19,94 dagar, och varierar från 0 till 159 dagar

EN EFFEKTIV STÖDPERSONSPROCESS.
Indikator
Andel patient som önskar
stödperson ska kunna få detta
tillgodosett.

Startläge

Senast utfall

95%

100%

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

95%

95%

Kommentar: 20 patienter har hittills i år fått en stödperson utsedd. 10 nya stödpersoner har rekryterats
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-18

§ 33.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 Trafiknämnden 17RK731

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbeslutet till protokollet.
Sammanfattning
Periodens resultat är 4 497 tkr. De största positiva avvikelserna gentemot budget är
Teknik och omkostnader 1 912 tkr, Växjö Stadstrafik 1 256 tkr, Krösatåg Nord med 1
320 tkr samt Öresundståg 1 185 tkr,. De största negativa avvikelserna gentemot budget
är Krösatåg Syd med – 688 tkr samt Regiontrafiken med – 503 tkr.
Prognosen för helåret är ett resultat på 11 000 tkr jämfört med budget. Prognosen är
baserad på utfallet första kvartalet samt en bedömning av utvecklingen under resten av
året. Resandet för perioden april 2016 – mars 2017 ökade med 4,5 % för regiontrafiken
och 8,9 % för Växjö stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive
skolkort).
Ärendet beslutas enligt delegationsordning av trafiknämndens ordförande att godkänna
trafiknämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 då
trafiknämndens beslut ej kan inväntas för den fortsatta behandlingen i regionstyrelsen
och regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att notera delegationsbeslutet till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 - Trafiknämnden
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 Trafiknämnden

Paragrafen är justerad
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SAMMANFATTNING
TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område. För
linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.

MEDARBETARE
Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande
period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet. Sjukfrånvarotalen för UTR
Uppdragsverksamhet Trafik fortsätter att förbättras. Länstrafikens arbete med MMI-mätningar
fortsätter under hösten.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning
med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år som uppgick till 10,02 %.
Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen bedöms kunna ligga något över det uppsatta
målet för helåret. Arbetet med utveckling av Framtidens Resesystem löper på enligt plan.

EKONOMI
Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.
Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,9 %.
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Verksamhetens resultat
Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

574,9

548,6

Kostnader

563,9

527,0

11,0

21,6

Resultat

Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INVÅNARE
För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller linjetrafiken eller Serviceresor,
erbjuda en trygg och tydlig service som är betydelsefull för att regionen ska fungera. En utbredd
kunskap om vilken trafik som den enskilde kan använda sig av i livets alla faser är viktig att säkerställa.
Likaså att göra det enklare att lösa det faktiska resebehovet.

Mål
Länstrafikens NKI ska öka långsiktigt
Styrtal
NKI buss/tåg
NKI Serviceresor

Nuläge sep 16-aug 17
72 %
73 %

Målvärde 2017
71 %
86 %

Målvärde 2019
71 %
87 %

Förbättrad kundnära trafikinformation
En projektgrupp har arbetat med frågan under våren vilket har resulterat i ett åtgärdspaket som
ledningsgruppen tagit ställning till. Ett förslag om att äska ytterligare medel för att på ett mer
ändamålsenligt sätt kunna informera och hjälpa kunder som är i behov av uppdaterad trafikinformation
kommer att presenteras för trafiknämnden under hösten.

Målgruppsanpassad marknadsbearbetning
Arbetet löper på enligt plan. Sedvanlig marknadsföring av såväl Sommarlovskort som tidtabellsskifte till
sommartrafik har genomförts. Under perioden har även en omfattande testresenärskampanj planerats,
för genomförande under hösen. Länstrafiken har även deltagit vid några olika event, bl a Växjö Pride,
Karl-Oskardagarna och Ljungby-dagarna.

Genomförande och uppföljning av telecoaching
Coachning med syfte att ge bättre samtalskvalitet har genomförts för medarbetarna på Serviceresor,
Färdtjänst och Kundcenter. Därefter har mätningar genomförts och individuella resultat presenterats.
Samtliga delmoment har genomförts enligt plan och resulterat i en mycket bra utveckling. Det totala
resultatet rörande samtalskvalitet har ökat från 39 % i första mätningen till 67 % i mätningen som
genomfördes i augusti, en ökning med hela 28 procentenheter.

Mål
Tillgängligheten i verksamheten ska vara god
Styrtal
Enkelhet åka med länstrafiken
Kundnöjdhet väntetid i telefon
beställningscentralen

Nuläge sep 16-aug 17
77 %

Målvärde 2017
75 %

Målvärde 2019
76 %

68 %

81 %

83 %
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Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket gör att vi inte bedömer
det som rimligt att nå de uppsatta målen under 2017. Dock har resultatet rörande väntetid i telefon
förbättrats med fyra procentenheter sedan delårsredovisningen i mars. För linjetrafiken däremot,
beräknar vi att målvärdet kommer att uppnås.

Fortsatt arbete med upphandling av skolskjuts och serviceresor
Upphandlingen genomfördes enligt plan och tilldelningsbeslut skickades ut i juni månad. Två företag
har överklagat tilldelningsbeslutet. Processen är pågående i Förvaltningsrätten. En utdragen process
innebär risk för att det kan bli problem vid trafikstarten 1 juli 2018.

Lansering av digitala bokningar Serviceresor
Hela aktiviteten har senarelagts då uppdatering av Serviceresors system Alfa har dragit ut på tiden och
behöver komma på plats först. Även lansering av närtrafik ska genomföras innan denna aktivitet kan
genomföras.

Lansering av Närtrafik i Tingsryds kommun
Hållplatser och tidtabeller har tagits fram. Införandet har dock förskjutits pga att uppdatering av
Serviceresors system Alfa har försenats och behöver genomföras först. Driftstarten ska föregås av
internutbildning. Lansering beräknas ske i början av november.

Säkerställa en hög servicenivå i samband med ombyggnad av
resecentrum och terminal i Växjö
Beslut angående provisoriskt Kundcenter framflyttat, preliminärt flyttdatum 1 mars 2018. Fasta planer
för arbetet med Stationsområdet finns och är datumsatta för igångsättande. Vi avvaktar slutgiltigt
besked från Växjö Kommunfullmäktige angående byggstart.

Mål
Färdtjänst NKI ska öka till 91 %
Styrtal
NKI Färdtjänsthandläggning

Nuläge jan-jun 2017
85 %

Målvärde 2017
87 %

Målvärde 2019
91 %

Genomförande av kundnöjdhetsundersökning för
färdtjänsthandläggningen
Resultatet av svaren på den frågeenkät som skickas ut månatligen till de personer som varit i kontakt
med färdtjänsthandläggningen har sammanställts till ett vägt betygsmedelvärde. För årets andra kvartal
är detta 4,54 (skala 1-5) mätt över sex enkätfrågor. Uttryckt i procent av betygsskalan blir resultatet
91 %, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Helårsresultatet för
2016 var 88 %. Resultatet för första halvåret blev 85 %.
Svarsfrekvensen för årets andra kvartal är ca 40 %, vilket är ett tapp på 15 procentenheter jämfört mot
föregående kvartal. Helårsresultatet för 2016 var 60 %.
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MEDARBETARE
Högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot invånarna
vilket gynnar verksamheten både på kort och på lång sikt. God trivsel skapar en bra plattform med
goda förutsättningar till att utveckla och förbättra verksamheten. Genom regelbundna enkäter och
mellanliggande uppföljning kan områden med förbättringspotential identifieras och insatser sättas in.

Mål
Länstrafiken ska ha ett ökande värde för MMI (Motiverad Medarbetarindex)
Styrtal

Nuläge (helår 2016)

Målvärde 2017

Målvärde 2019

68,5 %

67 %

68 %

Motiverad medarbetarindex

Bedömningen är att målvärdet för MMI-talet kommer att infrias. Ytterligare en mätning kommer att ske
i höst. Uppföljning av resultatet insamling av feedback från medarbetare sker dels avdelningsvis men
även gemensamt vid de tillfällen då merparten av personalen samlas till gemensam kick-off. Eventuella
åtgärder sker på avdelningsnivå.

Genomförande och uppföljning av MMI-resultatet på respektive
avdelning
2016 var första året då mätningar genomfördes. Detta skedde vid två tillfällen, vår respektive höst.
Under 2017 kommer det att göras en mätning under hösten. Det sammantagna resultatet för
verksamheten var 66 % under våren och 71 % under hösten. Det nationella genomsnittet är 65 %.

Sjukfrånvaro Trafiknämnden (i procent av ordinarie arbetstid, enl SKL:s definition)
JAN – AUG 2017
Centrum

JAN - AUG 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

LTR Länstrafiken
gemensamt

4,6

6,8

2,1

3,2

4,5

1,9

UTR
Uppdragsverksamhet
trafik

5,7

8,0

0,9

7,4

9,7

1,0

TN Trafiknämnd tot.

5,0

7,3

1,7

4,9

7,0

1,6

Sjukfrånvarotalen har fortsatt att minska för Uppdragsverksamhet Trafik (Serviceresor och Färdtjänst).
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VERKSAMHETSUTVECKLING
För att fortsätta arbetet med att nå de uppsatta målen arbetar vi inom ramen för vår verksamhet med
att genomföra beslutade aktiviteter enligt uppsatta handlingsplaner. Det överliggande syftet med
verksamhetsutvecklingen är ett ökat resande i en kollektivtrafik med högre kvalitet.

Mål
Marknadsandelen ska öka långsiktigt
Styrtal

Nuläge sep 16-aug 17

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Marknadsandel

12,3 %

11,7 %

12,2 %

Resandeökning i snitt*

4,5 %

3%

3%

* avser buss (inkl skolkortsresande)

Vi bedömer att utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen kommer att ligga något över
budget. Vi intar en viss försiktighet när det gäller marknadsandelen med tanke på att ett nytt mätverktyg
introducerades i januari. Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern ökade med drygt två
procentenheter till 12,3 % för perioden september 2016 – augusti 2017 jämfört med 10,02 % för
samma period föregående år.

Utveckling av framtidens resesystem
Arbetet löper på enligt plan. Samarbetslänen (Halland, Kronoberg, samt Kalmar och Jönköpings län) är
överens om vilka programkomponenter som skall utvecklas, vilket skedde under sommaren. Arbetet
för att tillsammans bygga vidare på systemkärnan, resulterar i att vi skapat de funktioner som behövs
för att bygga ett fullständigt biljettsystems back-end. Läsare för maskinell validering ombord på buss
har upphandlats. Framtagande av underlag till upphandling av ny mobilapp har slutförts under perioden.

Utreda framtidens fordonsflotta
Studiebesök har gjorts till flera befintliga elbuss-projekt. En större utredning är också gjord och
presenterad för trafiknämnden.

Handlingsplan för arbete med trafikutövare
Det beslutade arbetet med regelbundna mötestillfällen med de upphandlade entreprenörerna löper på
enligt plan.
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Mål
Förbättrad punktlighet
Styrtal

Nuläge sep 16-aug
17

Målvärde 2017

Målvärde 2019

8,8

8,5

8,5

7,04

8,0

8,0

Punktlighet regiontrafik RT +5

82,3 %

82 %

85 %

Punktlighet regiontrafik RT +10

97,6 %

98 %

98,5 %

Punktlighet stadstrafik RT +5

93,9 %

95 %

96 %

Punktlighet stadstrafik RT +10

99,1 %

98 %

99 %

Punktlighet Öresundståg RT +5

88,9 %

82 %

83 %

Punktlighet Krösatåg Nord RT +5

94,0 %

82 %

84 %

Punktlighet Krösatåg Syd RT +5

93,8 %

82 %

87 %

96,8 %***

96,2 %

96,5 %

Resultat ombordmätning busstrafik
region**
Resultat ombordmätning busstrafik
stad**

Punktlighet Pågatåg RT +3

** Mätningar enligt linjetrafiksavtal som genomförs varje kvartal. I värdet ingår mätningar från kvartal 3 och 4 år 2016 samt
kvartal 1 och 2 år 2017.
*** Per mars 2017

Utveckling av trafikutbudet
Fyra nya bussar sätts under början av hösten i drift i Växjö Stadstrafik, där tre är ersättning för äldre
fordon och en buss är en utökning. Vintertidtabellen för stadsbussarna 2017/2018 har beslutats att gälla
endast till 2017-01-14 för att 15 januari kunna göra nödvändiga förändringar vid ev. beslut om nytt
stads- och stationshus.

Program för förbättrad punktlighet
Arbete pågår och är sammankopplat med projektet Framtidens resesystem samt att
informationsinsatser görs för att locka resenärer till Mina sidor vilket på sikt kommer att ha en positiv
inverkan på den faktiska punktligheten. Rörande den upplevda punktligheten, så är ytterligare
realtidsskyltar införskaffade för utplacering på strategiska punkter i busslinjenätet.

Mål
Ökad användning av förnyelsebara drivmedel
Styrtal
Andel förnyelsebara drivmedel inom
länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
och minibuss). Exkl tåg.

Nuläge halvår 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

86,8 %

82 %

93 %

Upphandling av fordon
I upphandlingen av skolskjuts- och serviceresor med trafikstart 1 juli 2018 viktades förnyelsebara
drivmedel, och i utvärderingen av inkomna anbud viktades drivmedel efter sin miljöpåverkan. Andelen
förnyelsebara drivmedel kommer att öka i de fordon som upphandlades; två företag har dock
överklagat tilldelningsbeslutet och processen är pågående i Förvaltningsrätten.
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EKONOMI
För att fortsatta satsningar skall vara möjliga krävs att kollektivtrafiken kan bedrivas inom befintlig
ekonomisk ram och att uppsatta mål om självfinansieringsgraden uppfylls.

Mål
Trafiknämnden ska ha en ökande självfinansieringsgrad
Styrtal
Självfinansieringsgraden för all
linjetrafik skall vara minst 50 %
Kollektivtrafiken ska bedrivas inom
ekonomisk ram

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Per 170831: 53,8 %
Prognos 2017: 53,9 %

52 %

53 %

Målet uppfyllt
(per 170831)

Bokslut inom
ekonomisk ram

Bokslut inom
ekonomisk ram

Resandet i augusti (exklusive skolkort) ökade med 15,4 % för Växjö stadstrafik men minskade för
regiontrafiken med - 5,4 % jämfört med augusti 2016.
Resandet för perioden september 2016 – augusti 2017 ökade med 9,6 % för Växjö stadstrafik men
minskade för regiontrafiken med -2,2 % jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Antalet sålda periodkort med tåggiltighet har ökat med 6,0 % för perioden september 2016 – augusti
2017 jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).

Genomförande av åtgärder för ökad självfinansieringsgrad
För 2017 är målvärdet 52,1 % vilket förhoppningsvis kommer att överträffas; prognosen för helåret är
53,9 %. Eftersom regiontrafiken bedöms få ett sämre resultat än budget 2017 kommer vissa delar av
regiontrafiken att utvärderas inför fastställandet av kommande tidtabeller.

Revidering av målsättning för självfinansieringsgraden efter
fastställd budget 2017-2019
Länstrafiken gör bedömningar om kostnader och intäkter för varje enskilt trafikslag. För 2017 har
målsättningen fastställts efter regionfullmäktiges beslut om budget 2017-2019. Detaljbudget och
därmed målsättning för 2018 ska fastställas av trafiknämnden i december.
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Resultatuppföljning per trafikslag
Månad - Aug
Budget
Ack

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Länstrafikens Kansli

-18 460

-20 026

1 566

-27 431

-30 092

1 000

LTR Teknik och
omkostnader

-17 085

-16 139

-946

-25 470

-24 209

0

LTR Marknadsföring

-3 156

-3 900

744

-7 162

-7 200

0

LTR
Utredningsuppdrag

-2 027

-1 492

-535

-2 935

-2 650

0

KTR Regiontrafik

-82 257

-77 870

-4 387

-119 785

-117 000

-5 800

KTR Växjö stadstrafik

-42 966

-42 194

-772

-62 821

-64 400

-1 200

KTR Älmhult
stadstrafik

-652

-787

135

-960

-1 200

200

KTR Krösatåg Nord

-10 569

-13 230

2 661

-16 016

-19 845

3 300

KTR Krösatåg Syd

-20 562

-22 800

2 238

-30 467

-34 200

2 000

KTR Öresundståg

3 021

-6 805

9 827

5 417

-10 100

12 000

KTR Pågatåg

-1 214

-1 193

-20

-1 659

-1 790

0

Vidarefakt tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 847

-2 767

920

-3 321

-5 500

2 500

Serviceresor

-286

-286

0

-412

-382

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

-44

-44

0

-64

-64

0

Abonnerad skolskjuts

-389

0

-389

42

0

0

Totalsumma

-198 491

-209 533

11 042

-293 043

-318 632

14 000

Differens

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 11 MKR jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 9,8 MKR. För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För
underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017.
Störst negativ avvikelse har Regiontrafik med – 4,4 MKR. Resandet har minskat något jämfört med
2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på
grund av utökad trafik. Avstängningen av ett spår på södra Stambanan under drygt två månader april –
juni har i första hand fått negativa effekter på Krösatåg Syd men även Öresundstågtrafiken har drabbats.
Trafiknämnden har tidigare beslutat om omdisponering av budgetmedel från Öresundståg till Krösatåg
Syd (3 000 tkr) med anledning av avstängningen. En viss eftersläpning finns av kostnaderna men det
står klart att de totala merkostnaderna kommer att bli lägre än det budgeterade beloppet 3 000 tkr.
Prognos för 2017 är 14 MKR.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-aug
2017

Kostnader
tkr
jan-aug
2017

Jämförelse
%
Bokslut
2016

Jämförelse
%
Budget
2017

%
Prognos
2017

Öresundståg

77 801

74 780

104,0%

100,5%

91,8%

101,7%

Älmhults stadstrafik

984

1 636

60,1%

61,1%

54,7%

62,3%

Regiontrafik buss

58 988

141 245

41,8%

45,1%

43,0%

42,9%

Växjö stadstrafik

26 810

69 776

38,4%

41,5%

39,9%

38,9%

Krösatåg Nord

8 295

18 864

44,0%

45,4%

38,3%

43,1%

Pågatåg

345

1 558

22,1%

28,5%

24,5%

24,5%

Krösatåg Syd

7 781

28 343

27,5%

27,6%

24,9%

27,5%

SUMMA

181 004

336 202

53,8%

55,8%

52,1%

53,9%

%
jan-aug
2017

Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 53,8 %, jämfört med 54 % för
samma period föregående år.
Prognosen för 2017 är en total självfinansieringsgrad på 53,9 % vilket ska jämföras med Bokslut 2016
på 55,8 % och Budget 2017 på 52,1 %.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-10-04

§ 92. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti
2017 17RK732
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt
att överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Verksamheten fortlöper enligt plan. Det ekonomiska resultatet för augusti 2017
uppgår till +3 363 tkr. Det positiva resultatet uppkommer av vakanser,
långtidssjukskrivningar samt periodiseringar av budget.
Övriga som yttrar sig i ärendet
Chatarina Winberg (M)
Förslag till beslut
Presidieberedningen föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt
att överlämna den till regionstyrelsen för information.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut- Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti
2017 - RUN
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
Paragrafen är justerad

Page
Page333
1 ofof1368

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED
EKONOMISK
REDOVISNING
Regionala
utvecklingsnämnden
DELÅRSREDOVISNING
AUGUSTI 2017
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SAMMANFATTNING
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan inom de prioriterade områdena för året. Under perioden har bl.a. en ansökan
tagits fram med länets samtliga kommuner kring samplanering, länstransportplanen har varit på remiss
och arbetet fortskrider med att få till ett digitalt system för att ge mindre företag kostnadsfri rådgivning.
Region Kronoberg och länets kommuners nämnder för skola och Socialtjänst har även beslutat om ett
uppdrag kring att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik.
Styrtalet för Gröna Kronobergsmålen följs upp per år och kvarstår därmed på 3/10 mål uppnådda i
enlighet med 2016-års årsredovisning. Antalet samhandlingspunkter som är aktiverade har ökat något
sedan förra redovisningen och ligger över målvärdet.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet pågår enligt plan. Kommunikationsplanen följs. Ett förslag för revidering av Gröna Kronoberg
har under perioden tagits fram.
Styrtalet som mäter Region Kronobergs aktiva engagemang i projektutvecklingen har för kvartalet
överträffat målet, p.g.a. relativt få ansökningar med god förankring. Utvecklingsindex har tagits fram för
andra gången och visar en positiv utveckling.

EKONOMI
Arbetet pågår i stort enligt plan. Flera olika insatser har skett för att stötta kommunerna och andra
aktörer kring projektutveckling. Region Kronoberg har arbetat mer aktivt med att själva söka och driva
projekt bland annat har av EU beviljats en ansökan gällande ”Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg”
som kommer komma kommunerna till del.
Projektfinansieringen håller sig relativt konstant. Det positiva resultatet beror till viss del på
periodiseringar men kommer delvis också att uppnås vid årets slut.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

71 431,2

62 709,3

Kostnader

68 068,0

57 025,3

3 363,2

5 684,0

Resultat

Christel Gustafsson
Förvaltningsdirektör
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INVÅNARE
Målbilden är att Region Kronoberg ska driva utveckling i linje med målen i Gröna Kronoberg. Till
2025 ska alla målen i Gröna Kronoberg vara uppnådda.
MÅL

1 DRIVA UTVECKLING I LINJE MED MÅLEN I GRÖNA
KRONOBERG
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Måluppfyllelse Gröna
Kronoberg

2,5/10

3/10

3/10

4/10

5/10

89 %

89 %

80 %

100 %

Kommentar: utfall för 2016, mäts årligen.
Andel samhandlingspunkter
som Regional utveckling har
pågående insatser inom

67 %

Kommentar: Har ökat något ytterligare sedan förra mätningen.

HANDLINGSPLANER

1.1 Utveckling av planeringsunderlag för bredare
infrastrukturplanering
Arbetet med ny länstransportplan (LTP) löper enligt plan. Under Vårforum 15/6 presenterades
remissförslaget och remissperioden löper t o m 22 september. Slutversionen av Länstransportplanen
2018-2029, beräknas vara klar i mitten av oktober för beslut i fullmäktige den 6 december.
Arbetet med att ta fram olika typer av planeringsunderlag har löpt parallellt med LTP-processen.
Modell för socialkonsekvensbeskrivning (SKB) har initialt fokuserat på att identifiera nyckelpersoner på
den regionala nivån (Region Kronoberg, Trafikverket och Länsstyrelsen) med kompetens kopplat till
transport och sociala aspekter (bl a infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa, miljö, mänskliga rättigheter,
jämställdhet och kompetensutveckling). Sociala aspekter som kan vara relevanta att arbeta med inom
transportinfrastrukturen på den regionala nivån har identifierats. Nulägesanalyser kopplat till sociala
utmaningar och transportinfrastruktur-planeringen har genomförts, vilka legat till grund för de
fördjupade resonemang om sociala konsekvenser som återfinns i prioriteringarna i LTP. Under hösten
kommer en modell/arbetsprocess vidareutvecklas för SKB.
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1.2 Utveckla arbetet med platsutveckling och service i glesa
miljöer
Arbetet pågår enligt plan och fokuserar på de mindre orterna i länet. En utvecklingspott är kopplad till
arbetet för mobilisering av projekt och en ansökan har nu tagits fram i samverkan med länets samtliga
kommuner. Projektet berör samplanering över såväl geografiska som sektoriella gränser och syftar
bland annat till att synliggöra de mindre orternas roll i en regional kontext samt tillhandahålla
processtöd i kommunernas översiktsplanering.
Gällande service i glesa miljöer har en gedigen kunskapsbank byggts under det projekt som genomförts
och nu går mot sitt slutskede. Samtliga kommuner har bidragit med kunskap till den nulägesanalys som
gjorts, liksom lanthandlare, sockenråd och lokala eldsjälar. Två breda samverkansträffar har genomförts
utifrån olika teman. Förberedande arbete för etablering av ett regionalt servicenätverk har legat i fokus,
där samtliga offentliga aktörer (samt Leaderområden) i regionen ges utrymme för gemensamt strategiskt
arbete för serviceutveckling. Nätverkets roll kommer att få tydlig koppling till revideringen av det
regionala serviceprogrammet, samt framtagande av årliga handlingsplaner. Nätverket får även en
betydande roll i prioritering av medel inom landsbygdsprogrammet (investeringsstöd).

1.3 Utveckla tjänster och paketering av stödresurser till
företagare
Projektet - Konsultstöd till små företagare i Kronoberg, tilldelades 2 929 858 kronor (ERUF), fördelat
på 3 år, Region Kronoberg matchar finansieringen med samma belopp. Syftet med projektet är att
erbjuda företag med 0-49 anställda upp till sex timmars kostnadsfri rådgivning av en extern konsult
inom områdena; marknad och sälj, ekonomi och juridik, IT och digitalisering samt organisation och
ledarskap. Stödet kommer att hanteras genom ett digitalt system vilket kräver minimalt med insatser
både för ansökan och för uppföljning. Ett arbete har pågått under perioden med att upphandla externa
konsulter och skapa verktyget (digitalt system). Projektet pågår till om med 2019.
Under våren avslutades den riktade utlysningen för konkurrenskraftig och resurssmart produktion.
Flera intressanta projektidéer framkom och arbetsmetoden uppfattades givande och kreativ, dock
skickades inga projektansökningar in under perioden. En bidragande orsak kan vara att deadline för
inlämning av ansökningar förlades strax efter årsskiftet vilket gjorde att ansökningstiden uppfattades
som snäv av deltagande aktörer. En djupare uppföljning av arbetsmetoden, sker i slutet av året då
verksamhetsstöd följer upp insatser i det nya arbetssättet.

1.4 Utveckla konceptet "Barnens bästa i Kronoberg"
Arbetet pågår enligt plan. Under våren har hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg och
länets kommuners nämnder för skola och socialtjänst beslutat om ett uppdrag att utreda länsgemensam
organisering kring barn och unga med komplex problematik. Det uppdraget är en viktig förutsättning
för det fortsatta arbetet med barnens bästa. En grupp med förvaltningschefer från skola och socialtjänst
samt chefer från Region Kronoberg åkte i maj till Edinburgh för att lära mer om Skottlands arbete med
Getting it right for every child. Skottland har ambitionen "To make Scotland the best place in the world
to grow up in". En ambition och ett arbete som ligger nära Barnens bästa i Kronoberg. Under hösten
2017 kommer olika aktiviteter ske i länet för att sprida kunskapen om de ställningstagande och de
insatser som gjorts och görs i Skottland. En kommunikationsplan har tagits fram och andra insatser har
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genomförts enligt plan. Ett exempel är medverkan på en kompetensutvecklingsdag i augusti för
särskolorna i länet.

MEDARBETARE
Målbilden är fortsatt att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha
utmaningen i fokus och samhandla och samverka med de medarbetare och aktörer som bäst kan bidra
till att nå utmaningen. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen behöver fortsätta att utvecklas och utforskas
för att uppnå en god arbetsmiljö och för att den ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i
medarbetarnas arbete.

MÅL

2 SKAPA EN ARBETSMILJÖ SOM PRÄGLAS AV ETT
UTMANINGSDRIVET ARBETSSÄTT.
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Medarbetare som upplever att
de arbetar utmaningsdrivet
enligt definition

55 %

Har inte följts
upp under
perioden

60 %

75 %

100 %

Målkvalité enligt
medarbetarenkät

51,1

Har inte följts
upp under
perioden

51,1

51,1

>70

Stressprofil enligt
medarbetarenkät/Medarbetarpr
ofil

41,8

Har inte följts
upp under
perioden

41,8

41,8

<41,8

HANDLINGSPLANER

2.1 Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö
Arbetet sker enligt plan. Förändringarna i den fysiska miljön har genomförts nästan fullt ut. En glasvägg
har exempelvis sats upp för att skapa en tyst zon det har även sats upp skyltar som beskriver i vilken
zon du befinner dig samt mer White boards. En uppföljning av om upplevelsen av arbetsmiljön
kommer genomföras under september/oktober.

2.2 Tillämpa verktygen i gröna tråden
Arbetet pågår enligt plan. För att utveckla det utmaningsdrivna arbetssättet har ledningsgruppen
kontinuerligt diskussioner kring arbetssätt, arbetsmiljö och utmaningar kopplat till "inbyggda gränser" i
sakområden och organisation. En organisationsöversyn genomförs under året.
Under perioden har inga specifika aktiviteter kopplat till Gröna tråden arrangerats.
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VRU/KOL/FSU/TVX

Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

66 923

66 170

65 356

64 519

02 Timlön

310

462

02B Kurs och konf

218

56

03 Övertid

7

3

04 Fyllnadstid

3

23

1 029

1 100

0

8

25 481

25 095

4 528

3 703

02A Studieled

24

0

03 Tillfällig fp

517

184

3 543

2 457

12 999

11 997

-27

552

07 Föräldraledighet

2 735

5 265

08 Partiell föräldraledighet

1 163

896

0

40

92 404

91 265

A Närvarotid
01 Arbetad tid (månavl)

06 Närvaro (ej arb prod)
09 Facklig ledighet
C Frånvarotid
01 Sjukfrånvaro

04 Tjänstledighet
05 Semester
06 Kompledig

12 Ledig m lön 6 juni
Totalsumma

Närvaro- och frånvarotimmar håller sig relativt konstant jämfört med 2016.

Sjukfrånvaro RUN (i procent av ordinarie arbetstid)
AUG 2017

AUG 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

5,3

6,8

0,7

4,0

5,1

0,7

Region Kronoberg totalt

5,2

5,9

3,0

5,1

5,6

3,6
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Sjukfrånvaron ligger t o m augusti något högre än för Region Kronoberg. Detta beror på att
avdelningen har drabbats av ett antal långtidssjukrivningar. Ungefär hälften av sjukfrånvaron är
arbetsrelaterad. Diagnosen psykisk ohälsa ökar men där pågår rehabiliteringsåtgärder.
Regional utveckling hade 75 anställda 170831 varav 8 visstidsanställda. Av de anställda arbetar 4
personer deltid.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Målbilden inom verksamhetsutveckling är att Region Kronoberg ska vara en drivande regional
utvecklingsaktör genom en aktuell och känd regional utvecklingsstrategi. För effektiv samhandling
krävs att innehållet i Gröna Kronoberg kommuniceras ytterligare till länets aktörer.

MÅL

3 STÄRKA VÅR ROLL SOM REGIONAL
UTVECKLINGSAKTÖR
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Beviljade ansökningar om 1.1.
medel där Region Kronoberg
varit en aktiv utvecklingsaktör
enligt definition

57 %

100 %

100 %

80 %

90 %

Kommentar: Endast ett projekt som berörts under perioden.
Utvecklingsindex: Region
Kronobergs externa
verksamhet

100

108,6

109

Kommentar: se bilaga för mer information. Långsiktigt mål är inte satt då indexet precis utvecklats.

HANDLINGSPLANER

3.1 Kommunicera Gröna Kronoberg
Arbetet sker enligt plan. 2017 gör vi en förflyttning och satsar på att öka kunskapen om att Region
Kronoberg är en drivande regional utvecklingsaktör. Under perioden har vi fortsatt våra
månadssatsningar där vi lyfter en sakfråga/händelse/event och sprider den brett i många av våra
kanaler. En planering har skett för nya kommunbesök under hösten, alla kommuner utom Alvesta, som
kommer genomföras i början av 2018, är inplanerade under hösten.

3.2 Ta fram förslag på revidering av Gröna Kronoberg
Ett förslag på omfattning av revidering av Gröna Kronoberg är framtaget och har diskuterats i
ledningsgruppen för Regional utveckling och kommer läggas fram till nämnden under hösten. Utifrån
beslutet kommer en processplan för själva revideringen att tas fram under hösten.
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EKONOMI
Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 50 % av totala intäkterna. Detta ska innefatta både den
externa och interna budgeten. Genom ett förnyat arbetssätt ska projektverksamheten öka, som ett
bidrag till att mobilisera insatser för att uppnå målen i Gröna Kronoberg.

MÅL

4 EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Indikator
Andel externa intäkter av total
kostnadsomslutning

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

46 %

50%

>=50%

>=50%

>=52%

Kommentar: Den externa finansieringen har stadigt ökat något.

HANDLINGSPLANER

4.1 Öka projektfinansieringen
Handlingsplanen genomförs enligt plan, med smärre avvikelser som i huvudsak beror på minskade
personalresurser fr.o.m. mars p.g.a. sjukskrivning.
Det har pågått strategisk mobilisering av projekt för att uppnå Gröna Kronoberg enligt ny metod
(prioritering, intressentanalys, workshops) som kan utmynna i utlysningar eller projekt som ägs av
Region Kronoberg eller andra aktörer. Uppföljning löpande för att värdera resultat i förhållande till
nedlagd tid, en samlad utvärdering i slutet av året. Fortsatt samverkan och projektmobilisering med
övriga regioner inom Småland och Öarna. Regionen har under våren ansökt om och beviljats medel
från EU och regionen för projektet "Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg" där insatser också kommer
länets kommuner till del. En liknande projektinsats med EU-finansiering som kommer kommunerna till
del planeras för digitalisering under hösten, under förutsättning att projektutvecklingen löper enligt plan.
Ytterligare en större insats inom regional samplanering har utvecklats under våren i samarbete med
kommunerna i länet. En utlysning med fokus på smart industri och konkurrenskraftig produktion
genomfördes under våren. I samband med denna erbjöds de aktörer som var intresserade utökat stöd i
projektutvecklingsfasen, exempelvis skräddarsydda workshops med fokus på intressentanalys,
förändringslogik och horisontella kriterier m.m.
Erbjudande om stöd i process-och projektutveckling i syfte att höja externfinansiering ges löpande till
aktörer i länet genom såväl interna som externa nätverk (kommuner, lärosäte mfl.). Aktörerna i länet
erbjuds utöver denna rådgivning kring finansieringskällor för idéer, bollplank under skrivprocess,
information, skrivarstugor. På grund av en ansträngd personalsituation har en del insatser blivit
nedprioriterade till exempel skrivarstugor. En skrivarstuga planeras för hösten och intressenter i länet
kommer få möjlighet att delta. Utöver detta har projektutveckling, informationsmöten och rådgivning
om EU-program samt regionala tillväxtmedel hållits löpande. Intresset för EU-finansiering är dock
fortsatt lågt.
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Resultat RUN
Månad – JAN-AUG
Resultaträkning
exkl proj (tkr)
Internt stöd

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavvikelse

7 024

9 669

2 646

10 402

14 086

+1 500

13 534

13 190

-344

18 905

19 785

0

Kunskap och lärande

3 050

3 769

719

6 537

5 747

+300

Folkhälsa och social
utveckling

5 448

6 025

577

7 441

9 264

+400

Hållbar tillväxt

4 748

4 513

-234

7 064

7 115

-200

Totalsumma

33 804

37 167

3 363

50 349

55 997

+2 000

Projektkontor
ekonomiskt stöd

För årets första åtta månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 3 363 tkr. Avvikelsen
beror på vakanser och sjukdomar på vissa avdelningar. Till viss del beror även avvikelsen på
periodiseringar över året.
På internt stöd har man drabbats av långtidssjukskrivning samt att man avbrutit en chefsrekrytering
därav det stora överskottet.
På Hållbar Tillväxt har kostnader uppstått i större utsträckning än budgeterat.
Under Regionala utvecklingsnämnden finns 69,15 budgeterade tjänster varav 12,49 tjänster
externfinansieras.
I dagsläget har förvaltningen 16 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där man är
inblandad på ett eller annat sätt.
Prognosen bedöms till +2 000 tkr under 2017.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§48

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning augusti 2017
(17RK733)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för augusti 2017 uppgår till +1 437 tkr. Överskottet beror till
största del på att utbetalningar ej gjorts till ungdoms- och studieförbunden samt att egna
medel ej nyttjats.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidiebereding föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
KN
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för kulturnämnden augusti 2017

Page
Page344
1 ofof1368

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED
EKONOMISK
REDOVISNING
Kulturnämnden
Delårsredovisning
Augusti 2017
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SAMMANFATTNING
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan. En rekrytering har genomförts inom bild och form och en regional
utvecklingssamordnare finns på plats sedan 1 augusti 2017. Dialog med sagobygdens kommuner har
genomförts. Smålandsoperans vänner har fått projektmedel för en förstudie och dialog pågår med både
Smålandsoperan och Musik i Syd gällande producentfunktion.
Uppföljningen av kultur i hela länet har minskat sedan föregående år och åtgärder för att hantera detta
har föreslagits i förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. Vad gäller styrtalen har
deltagartimmar på studieförbund överstigit förväntan och antal upphovspersoner minskat på grund av
förändrade definitioner.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet med att revidera Kulturplanen pågår enligt den beslutade processplanen. Under perioden har
förslaget till ny kulturplan diskuterats på vårforum och varit på remiss. Arbete med att ta fram ett
gemensamt positionspapper för kultur inom Regionsamverkan Sydsverige har pågått.
Utfallet för styrtalet om antal deltagande aktörer från civila samhället har överträffat målet.

EKONOMI
Arbetet pågår enligt plan. Staten ökade sin medfinansiering med 1 miljon kronor under 2017 utöver
uppräkning. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Egna medel har ej utnyttjats ännu och utbetalningar till ungdomsförbunden har ej skett.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

60 730,4

58 093,1

Kostnader

59 293,6

57 512,7

1 436,8

580,4

Resultat

Christel Gustafsson
Förvaltningsdirektör
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INVÅNARE
2017 är det tredje året för genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017. Under
perioden har stora satsningar på professionell dans och det fria ordet permanentats. Utvecklingsarbete
pågår inom samtliga tre prioriteringar i kulturplanen och målbilden är att genomföra förstärkta insatser
under året för att uppnå Kulturplanens mål.
MÅL

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIVT
KULTURLIV MED BREDD OCH SPETS
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Studieförbundens
deltagartimmar per 1000
invånare

11875

12 147
deltagartimm
ar/1000
invånare

12 147
deltagartimmar
/1000 invånare

12000

13000

Andel aktiviteter rapporterade i
Kulturdatabasen utanför Växjö
kommun i nivå med andelen av
befolkningen utanför Växjö
kommun

54% av
aktiviteterna
jmf med 53 %
av
befolkningen

43% jmf med
54% av
befolkningen

43%

I nivå med
befolkningen

I nivå med
befolkningen

Kommentar: Mäts i kvartal två årligen. 2016 minskade andelen aktiviteter utanför Växjö kommun från 54 % 2015
till 43 % 2016. Kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen har sedan hösten 2016 lyft att det blivit
svårare att nå ut med kultur i hela länet. Regional kultur behöver en lokal mottagare och förutsättningarna skiftar
bland kommunerna i länet. Med anledning av detta har frågan om kommunala förutsättningar lyfts i kommunalt
forum - kultur och det finns behov av ytterligare insatser för att säkerställa god tillgänglighet till kultur i hela länet. I
samband med revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har kulturnämnden föreslagit att
prioritera en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet.
Antal curators, regissörer och
upphovspersoner rapporterade
i Kulturdatabasen

24

21

21

27

30

Kommentar: Följs upp i kvartal två årligen. På grund av en förändring som innebär att länsmuseer inte har
curators utan intendenter följs de inte upp i kulturdatabasen och summan minskar därför.

Bild och form
Vid fördelning av rambudget 2017 lades ett uppdrag om samordning av bild- och formområdet på
Kulturparken Småland och ett äskande gjordes till Kulturrådet för statlig medfinansiering. Äskandet
beviljades inte och en konsekvensanalys gjordes som utmynnade i att lägga uppdraget på Region
Kronobergs kulturstab istället. En rekrytering har genomförts och en regional utvecklingssamordnare
bild och form finns på plats sedan 1 augusti 2017. Ett utvecklingsarbete pågår nu tillsammans med
regionala aktörer på bild och formområdet, fria professionella kulturskapare och kommuner för att
utveckla bild och formområdet i länet.
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Förbättra den kulturella infrastrukturen för det immateriella
kulturarvet
Arbete pågår enligt plan. Under året har regeringen beslutat att ansöka till Unesco om att utse
Berättarnätet Kronoberg till ett gott exempel på tryggande av det immateriella kulturarvet. Svar från
Unesco kommer i slutet av 2018. Dialog med sagobygdens kommuner har genomförts. Dialogen
utmynnade i ett uppdrag till kulturchefsgruppen att ta fram ett gemensamt regionalt och kommunalt
uppdrag till Berättarnätet Kronoberg. Ett utkast till uppdrag ska hanteras på Kommunalt forum den 15
november.

Smålandsoperan
Arbete pågår enligt plan. Smålandsoperans vänner har fått projektmedel för en förstudie och dialog
pågår med både Smålandsoperan och Musik i Syd gällande producentfunktion. Ett äskande har
inkommit till Kulturnämnden gällande långsiktigt anslag. Äskandet kommer att hanteras i samband med
fördelning av rambudget 2018 i oktober.
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MEDARBETARE
Målbilden är fortsatt att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha
utmaningen i fokus och samhandla och samverka med de medarbetare och aktörer som bäst kan bidra
till att nå utmaningen. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen behöver fortsätta att utvecklas och utforskas
för att uppnå en god arbetsmiljö och för att den ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i
medarbetarnas arbete.

MÅL

1 SKAPA EN ARBETSMILJÖ SOM PRÄGLAS AV ETT
UTMANINGSDRIVET ARBETSSÄTT
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Medarbetare som upplever att
de arbetar utmaningsdrivet
enligt definition; avser hela
regionala
utvecklingsavdelningen

55 %

Har inte följts
under
perioden

55 %

75 %

100 %

Målkvalitet enligt
medarbetarenkät; avser hela
regionala
utvecklingsavdelningen

51,1

Har inte följts
under
perioden

51,1

60

>70

Stressprofilen enligt
medarbetarenkät, avser hela
regionala
utvecklingsavdelningen

41,8

Har inte följts
under
perioden

41,8

41,8

<41,8

1.1 Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö
Arbetet sker enligt plan. Förändringarna i den fysiska miljön har genomförts nästan fullt ut. En glasvägg
har exempelvis sats upp för att skapa en tyst zon det har även sats upp skyltar som beskriver i vilken
zon du befinner dig samt mer White boards. En uppföljning av om upplevelsen av arbetsmiljön
kommer genomföras under september/oktober.

1.2 Tillämpa verktygen i gröna tråden
Arbetet pågår enligt plan. För att utveckla det utmaningsdrivna arbetssättet har ledningsgruppen
kontinuerligt diskussioner kring arbetssätt, arbetsmiljö och utmaningar kopplat till "inbyggda gränser" i
sakområden och organisation. En organisationsöversyn genomförs under året.
Under perioden har inga speciella aktiviteter kopplat till Gröna tråden arrangerats
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Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
JAN – AUG 2017

JAN – AUG 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,8

0,8

0

1,4

1,4

0

Region Kronoberg totalt

5,2

5,9

3,0

5,1

5,6

3,5

Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och ligger lägre jämfört med hela Region Kronoberg som har en
sjukfrånvaro på 5,2%. Svårt att göra jämförelser på en sådan liten avdelning.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Många intressenter är i dagsläget delaktiga i genomförandet av den regionala kulturplanen. Under 2017
fokuseras på att förbättra dialog och samhandling med det civila samhället. Målbilden är att stärka
förutsättningarna för samhandling med relevanta intressenter, för att kulturpolitiken ska vara fortsatt
angelägen och förankrad.

MÅL

STÄRKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR SAMHANDLING I
GENOMFÖRANDET OCH REVIDERINGEN AV DEN
REGIONALA KULTURPLANEN
Indikator

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

Antal aktörer från det civila
samhället involverade i
dialoger kopplade till
kultursamverkansmodellen

28

68

68

40

50

Revidera kulturplanen inför 2018-2020
Arbetet pågår enligt plan i enlighet med den processplan Kulturnämnden har beslutat om. Regionen
ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter
samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Detta säkerställs genom dialoger i
enlighet med processplan för revidering av Regional kulturplan. Under perioden har Vårforum
genomförts med ca 80 deltagare som fick möjlighet att påverka kulturplan och länstransportplan.
Kulturplanen tillgängliggörs genom samarbete med upphandlad kommunikationsbyrå. En remissutgåva
har tagits fram och arbete sker tillsammans med kommunikationsbyrån för att tillgängliggöra slutlig
version av kulturplanen. Genom remissperioden möjliggörs för intressenter att ytterligare bidra till
innehållet i Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. Remissperioden pågår från 22 juni till
10 september.
För att säkerställa det civila samhällets delaktighet i revideringen är Region Kronoberg med i projektet
KiCK. KiCKs syfte är att genom samråd bredda dialogen med, samt stärka det civila samhällets
engagemang och deltagande i framtagandet av regional kulturplan 2018-2020. Fyra dialoger med civila
samhället har genomförts under året. En med etniska föreningar, en med civila samhället i stort samt
Kulturforum och Vårforum. Projektet har förlängts från Kulturrådet för att öka möjligheterna till
lärande.

Stärka samverkan inom kulturområdet i södra Sverige
Arbete sker enligt plan. Kulturutskottet har sammanträtt den 25 april och diskuterat
kultursamverkansmodellen 2.0 och ett gemensamt positionspapper. Det gemensamma projektet
Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige har i syfte att stärka dans som
konstform samt öka tillgängligheten till dans för invånarna. Projektet har erhållit statligt stöd och
påbörjades hösten 2016. En ansökan om år två har fått statlig finansiering för att fortsätta utveckla
samarbetet kring professionell dans i södra Sverige.
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Gemensam kompetensutveckling gällande civilsamhällets roll i Kultursamverkansmodellen.
Erfarenhetsutbyte gällande bl.a. projektet KiCK (kvalitet i civil samhällets kultursamverkan) under
perioden.
Ett gemensamt positionspapper tas fram av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.
Positionspapperet ska tydliggöra utskottets ambition, vilja och fokus. Ett förslag till positionspapper ska
finnas till kulturutskottets sammanträde den 7 september.

Utveckla former för kultur på okonventionella platser
Under september-december planeras för att genomföra en förstudie för att finna former för kultur på
okonventionella platser.
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EKONOMI
Målbilden är att staten ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med
den regionala uppräkningen. Den statliga och regionala nivån tar gemensamt ansvar för utvecklingen av
gemensamt finansierade verksamheter.

MÅL

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Indikator

Uppräkning av statliga medel i
nivå med regional uppräkning

Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

1,19 % statligt
jmf med
2,99 %
regionalt

1,14 % i
statlig
uppräkning
jmf med
1,6 % i
regional
uppräkning

1,14 % i statlig
uppräkning jmf
med 1,6 % i
regional
uppräkning

I nivå

I nivå

Dialog med statlig nivå avseende roller och ansvar i
kultursamverkansmodellen samt utveckling av modellen
Pågår enligt plan. Kulturrådet har beslutat att medfinansiera Kronobergs och Blekinges danssatsning
med en miljon kronor. Utöver detta en uppräkning på cirka 1,14 %.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott arbetar aktivt för att bjuda ner Riksdagens kulturutskott
samt statssekreteraren på kulturdepartementet till ett möte under året.
Kulturstaben medverkar i SKLs kulturchefsnätverk och i Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för
kultur. Kulturstaben har även deltagit på myndigheten för kulturanalys kulturpolitiska dag. Kulturrådet
besökte Kronoberg den 27 april för tjänstemannadialog kring regionala satsningar.
Varje år skickar Region Kronoberg in en förhandlingsframställan till Kulturrådet för att beskriva
kommande års prioriteringar. Framställan syftar till att synliggöra regionens satsningar samt eventuella
behov av statliga förstärkningar till samverkansmodellen. Förhandlingsframställan hanteras i
Kulturnämnden i oktober.
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Resultat KN

Resultaträkning
exkl proj
(tkr)

Månad – AUG (ACK)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

Administrativt stöd

-1 850

-2 480

630

-2 659

-3 758

0

Verksamhetsstöd

-34 049

-34 855

807

-50 461

-52 283

0

Totalsumma

-35 898

-37 335

1 437

-53 119

-56 041

0

Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 1 437 tkr ackumulerat t o m augusti.
Den positiva avvikelsen beror dels på att utbetalning inte skett till studie- och ungdomsförbunden dels
på att de egna medlen ej nyttjats ännu. På förvaltningen har inte budgeten använts fullt ut ännu för
arbetet med kulturplanen. På bild- och formområdet har man precis anställt en person.
Förvaltningen har 2,6 budgeterade tjänster. Samtliga är heltidsanställda inom Region Kronoberg då man
även arbetar med övriga uppgifter inom Regional Utveckling.
Prognosen för 2017 är att budget ska följas.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-27

§
140.

Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens
tillgänglighet i hela länet 17RK1697
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att interpellationen besvaras vid regionfullmäktige den 8 november 2017.
Sammanfattning
Interpellation
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?"
Besvarande
Eftersom Ragnar Lindberg (S) tvingats lämna mötet föreslår ordförande att
interpellationen besvaras vid regionfullmäktige den 8 november 2017.
Regionfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Expedieras till
Regionfullmäktige 8 november 2017.
Beslutsunderlag
 Interpellation till ordförande i kulturnämnden angående kulturens tillgänglighet i
hela länet.
Paragrafen är justerad
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2017-10-24

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson,
angående användningen av förnyelsebart bränsle

I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom
Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle.
Enligt delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts. Ett mycket
dåligt resultat av en region som vill kallas ”Gröna Kronoberg”.
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är
1. Är du nöjd med resultatet för 2017?
2. Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
3. Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 %
förnyelsebart bränsle?
4. Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare
regelverk eller andra åtgärder för att ersätta fossila bränslen i
Region Kronoberg?
:2017-10-24

Sven Sunesson, Centerpartiet
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