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Regionfullmäktige
Datum: 2018-04-25
Tid: 09:00-18:00
Plats: Atriumsalen, Utvandrarna hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

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

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande
Kjell Jormfeldt (MP), 1:e vice 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)
Thomas Ragnarsson (M)
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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)
Martina Ericsson (SD)
Håkan Engdahl
Pontus Nordfjell (SD)
Börje Tranvik (SD)
Jan Lorentzon (SD)
Pontus Kindenäs (SD)
Daniel Liffner (V)
Britt Bergström (V)
Jerker Nilsson (V)
Tryggve Svensson (V)
Wirginia Bogatic Citron (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)
Ulla-Britt Storck (S)
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Anton Härder (S)
Peter Skog Lindman (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)
Vidar Lundbeck (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)
Björn Gullander (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

2

Upprop

3

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera
mötets protokoll,
att utse x och x att justera mötets protokoll för ärendet om godkännande
av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet samt
att justering sker den 2 maj 2018, klockan 15.30, på Region Kronoberg,
Nygatan 20, i Växjö.

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.

6

Inkomna interpellationer
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige 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 interpellationer inkommit:
1. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande –
Personalens ohållbara situation.
2. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Planera
sommarens verksamhet för minimal stängning av vårdcentralerna.
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3. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande –
Situation i förlossningsvården.
4. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Krisen
med barnmorskorna på förlossningskliniken.
5. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Nollvision för
arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.
6. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden – Läkare som sagt upp
sig på Bröstenheten i Region Kronoberg.
7. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur hanteras de
ekonomiska frågorna?
8. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Är regionfullmäktiges
beslut angående utgående ambulanser till välgörenhetsorganisationer
genomfört?

7

Inkomna frågor
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att medge att frågorna får ställas.
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.
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8

Anmälan av revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat
system (RIS) (18RGK787)
Förslag till beslut

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

Region Kronobergs revisorer har låtit granska upphandlingsuppdraget av
ett nytt röntgeninformationssystem (RIS), från behovsanalys till
implementerat system. Det övergripande målet med granskningen är att
finna förbättringsmöjligheter för framtida komplexa upphandlingar.
Mot bakgrunden av vad som framkommit i granskningen önskar
revisorerna ett samlat svar från regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

9

Fördelning av medborgarförslag Medicinska intyg för transport med
serviceresor (18RGK493)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.
Sammanfattning

Barbro Karlsson, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag om att
Region Kronoberg ändrar i regelverket för medicinska intyg för behov av
framsätesplats alternativt buss vid transport med Serviceresor.
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Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Regelverk för medicinska intyg för serviceresor

10 Fördelning av medborgarförslag Mätstation för luftburet pollen
(18RGK737)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för besvarande.
Sammanfattning

Carl Svensson, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag till
regionfullmäktige om att Region Kronoberg startar en mätstation för
luftburet pollen.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg

11 Fördelning av medborgarförslag - Inför
ett länsövergripande resekort inom
Kronobergs län för pensionärer
(18RGK672)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.
Sammanfattning

Maritha Ludvigsson, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till
regionfullmäktige om införande av ett resekort för pensionärer i
Kronobergs län.
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Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Länsövergripande resekort för pensionärer

12 Information om årsredovisning för
Region Kronoberg 2017 (18RGK462)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Region
Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv
avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62
mnkr. 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.
Fortsatt 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.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den
omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal
och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv
effekt och lägre kostnader för hyrpersonal kunde utläsas under årets sista
tertial.
Under ärendet kan yrkanden lämnas som behandlas under ärende 14.
Föredragande
Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande
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13 Information om revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2017 (18RGK462)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2017.
I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen,
nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Föredragande
Peter Löfström, revisionens ordförande
Beslutsunderlag

 Revisionsberättelse för år 2017.

14 Godkännande av årsredovisning för
Region Kronoberg 2017, samt beslut om
ansvarsfrihet (18RGK462)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning för Region Kronoberg 2017,
att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden,
samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Krononoberg
samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola skall beakta revisorernas
rekommendationer,
att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017,
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att bevilja regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017,
att bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
att bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
att bevilja patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
att bevilja samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt
att bevilja styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Region
Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv
avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62
mnkr.
Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2016.
I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen,
nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag






§ 37 RS Årsredovisning för Region Kronoberg 2017
§ 59 RSAU Årsredovisning 2017
Förslag till beslut - Årsredovisning 2017 för Region Kronoberg
Årsredovisning 2017 för Region Kronoberg

15 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Värend 2017
(16RK1774)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta
kommun, Tingsryds kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Samordningsförbundet
Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och
Tingsryd gick med 2016. Lessebo kommun har ansökt om medlemskap
från och med januari 2018.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med
prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i
målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas". Enligt revisionsberättelsen är revisorernas
helhetsbedömning att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Revisorerna noterar att eget kapital utgör 2 408 tkr vilket är 56
% av årligt tilldelade medel för 2017 och det överstiger
rekommendationen att eget kapital ska utgöra maximalt 20 % av årligt
tilldelade medel. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag

 §53 RS Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2017
 §84 RSAU Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2017
 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Värend 2017
 Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-04-17

16 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Sunnerbo samordningsförbund 2017
(17RK1059)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och
Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av
sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet
bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom
Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till
Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i
Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med
minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av
samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning.
Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel
språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna noterar dock att verksamhetens egna kapital överstiger den
rekommenderade nivån på 20% av årligt tilldelade medel.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag

 §54 RS Årsredovisning och revisionsberättelse för Sunnerbo
samordningsförbund 2017
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 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo
Samordningsförbund 2017 (rev 2018-04-10)
 §85 RSAU Årsredovisning och revisionsberättelse för Sunnerbo
samordningsförbund 2017
 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo
Samordningsförbund 2017
 Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo Samordningsförbund
2017
 Revisionsberättelse 2017 Sunnerbo samordningsförbund
 Resultat av revisorernas granskning av 2017 - Sunnerbo
samordningsförbund

17 Samordningsförbundet Värend – ny
medlem och reviderad förbundsordning
(16RK1774)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Lessebo kommuns ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att
Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev
även Tingsryds kommun medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte
om medlemskap sommaren 2017 och Samordningsförbundet Värends
styrelse rekommenderade ägarna att godkänna ansökan vid deras
sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund
utökas till fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets
målgrupp är en viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska
konsekvenser styrs till största delen av nivån på Försäkringskassans
anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till
Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att
samordningsförbundet utökas med en medlem.
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Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för
Region Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört
med nu gällande förbundsordning.
Beslutsunderlag

 §55 RS Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning
 §86 RSAU Samordningsförbundet Värend – ny medlem och
reviderad förbundsordning
 Förslag till beslut - Samordningsförbundet Värend – ny medlem och
reviderad förbundsordning
 Ny förbundsordning för Värends samordningsförbund

18 Öresundstågstrafiken –
samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018 (18RGK609)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för
Öresundståg AB.
Sammanfattning

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region
Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne,
Region Halland och Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker
inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa
delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag,
Öresundståg AB. Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av
bolagsordningen samt aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv
har tagits fram av Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna.
Styrelsen rekommenderar parterna att anta dokumenten inför
Öresundståg AB:s bolagsstämma den 14 maj 2018.
Samverkansavtalet fastställdes av regionstyrelsen § 56/2018.
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Beslutsunderlag

 §56 RS Öresundstågstrafiken – samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018
 §87 RSAU Öresundstågstrafiken – samverkansavtal, aktieägaravtal
och ägardirektiv 2018
 Förslag till beslut - Öresundståg AB - samverksansavtal, aktieägaravtal
och ägardirektiv 2018
 Missiv - Återredovisning av uppdrag om Öresundstågssamarbetet för
beslut hos respektive ägare
 Bilaga 1 - Samverkansavtal (2018-03-01)
 Bilaga 2 - Aktieägaravtal (2018-03-01)
 Bilaga 3 - Ägardirektiv (2018-03-01)

19 Budget 2018 - utökad ram för
läkemedelsförmånen (17RK1117)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för
läkemedelskostnader med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Sammanfattning

SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar
på ett ökat bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med
regionfullmäktiges fastställda budget (510 miljoner kronor). Med
anledning av den reviderade prognosen föreslås att finansieringen samt
hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med 16
miljoner kronor för 2018.
Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för
läkemedelsförmånen baseras på socialstyrelsens höstprognos över
regioner och landstings kostnader för det kommande året.
Beslutsunderlag

 §66 RS Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen
 §83 RSAU Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen
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 Förslag till beslut - Budget 2018 - utökad ram för
läkemedelsförmånen

20 Svar på motion – Inför vårdval för Barnoch ungdomspsykiatrin (17RK1833)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve
Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast
utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins
verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom
barn- och ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en
utredning om en eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet
med de förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade
ut i.
Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.
Beslutsunderlag

 §59 RS Svar på motion – Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin
 §90 RSAU Svar på motion – Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin
 Svar på motion - Inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin
 Motion - inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin

21 Svar på motion – Nolltolerans mot hot
och våld (17RK2226)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
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att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra
rutiner kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har
kunskap om dessa och om det eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett
säkerhetsmöte med säkerhetsföretag, polis och representanter för
personalen, om hur medarbetarna kan skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med
hänvisning till det pågående och redan genomförda arbetet i
verksamheten.
Beslutsunderlag







§58 RS Svar på motion – Nolltolerans mot hot och våld
§89 RSAU Svar på motion – Nolltolerans mot hot och våld
Svar på motion - Nolltolerans mot hot och våld
Riktlinje för personsäkerhet vid hot och våld
Motion - Nolltolerans mot hot och våld.

22 Svar på motion – Parkeringssituationen
vid Ljungby lasarett (17RK2410)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till
regionstyrelsen för vidare ställningstagande.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun,
utreda olika möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby
lasarett,
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att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer
och förslag.
Beslutsunderlag

 § 41 RS Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 §63 RSAU Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett
 Svar på motion - Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid
Ljungby lasarett.

23 Svar på motion – Ledamöternas
frågestund (18RGK405)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att motionen skickas vidare till organisationsutskottet för inarbetning av
förslaget i regionfullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod.
Sammanfattning

Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
inför möjlighet att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande
mandatperiod 2019-2022. Motionens intention med följdfrågor
föreslås arbetas in i beredningen av arbetsordningen.
Beslutsunderlag






§60 RS Svar på motion – Ledamöternas frågestund
§91 RSAU Svar på motion – Ledamöternas frågestund
Svar på motion - Ledamöternas frågestund
Motion angående Ledamöternas frågestund
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24 Entledigande av ledamot i
regionfullmäktige - Cheryl Jones Fur
(15RK11)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Cheryl Jones Fur (MP) begärt entledigande från uppdraget
som ledamot i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning

Cheryl Jones Fur (MP) har begärt entedigande från uppdraget som
ledamot i regionfullmäktige.

25 Valärenden (15RK11)
Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen inför beslut av
regionfullmäktige.

26 Svar på revisionsrapport - Region
Kronobergs delegationsordning ändamålsenlighet och efterlevnad
(18RGK435)
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
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delegationsordning, samt om den efterlevs till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag

 §61 RS Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den
efterlevs
 §92 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den
efterlevs
 Regionstyrelsens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning
 §31 HSN Svar på revisionsrapport: Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den
efterlevs
 §45 PHSN Svar på revisionsrapport: Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den
efterlevs
 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)
 §39 RUN Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den
efterlevs
 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
 §16 RF Granskning av regionens delegationsordning ändamålsenlighet och efterlevnad
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
samt om den efterlevs

27 Svar på revisionsrapport - Granskning
av Region Kronobergs budgetprocess
(18RGK436)
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag

 §62 RS Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess
 §93 RSAU Svar på revisionsrapport - Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess
 Regionstyrelsens svar på Granskningsrapport över Region
Kronobergs budgetprocess
 §30 HSN Svar på revisionsrapport: Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess
 §44 PHSN Svar på revisionsrapport: Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess
 Svar på revisionsrapport: Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess Hälso- och sjukvård (rev. efter pHSN)
 §17 RF Granskning av regionens budgetprocess
 Granskning av regionens budgetprocess

28 Informationsärende Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2017 (18RGK463)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 4/2018 att fastställa verksamhetsberättelse
för 2017 för nämnden.
Verksamhetsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Föredragande
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Bo Dalesjö, patientnämndens ordförande
Beslutsunderlag

 § 43 RS Informationsärende - Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2017
 Protokollsutdrag PAN § 4-2018 - Verksamhetsberättelse
Patientnämnden 2017
 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017

29 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Personalens ohållbara situation
(18RGK534)
Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Nu har personalen i vården fått nog! Vi har under de senaste åren
kunnat läsa i massmedia om flera personalgrupper som har tröttnat och
nu inte orkar mer. Vi kan läsa om personalbrist, överbeläggningar och
hotad patientsäkerhet, samtidigt som köerna till vården bara ökar.
Senast i raden är det personalen på medicinavdelning 5 i Växjö som går
till media för att få hjälp. Men vi är alla medvetna om att det har
rapporterats om stora problem på BB/Förlossning, primärvården,
hjärtintensiven och akuten. Samtidigt vet vi att det är
bemanningsproblem och stängda vårdplatser inte bara på dessa enheter
utan på alla avdelningar på bägge våra sjukhus.
Vår personal är säkert mycket medvetna om att det finns problem med
att hitta vårdpersonal, men det många av dem efterfrågar nu är ledning
och styrning. Man vill ha information om vad som planeras och känna
sig delaktiga. I media är det ofta de högre tjänstemännen som får klä
skott för kritiken, trots att politiken alltid har det yttersta ansvaret.
Vi från oppositionen har vid många tillfällen efterfrågat åtgärder och
varje gång handlar svaren om att pengar skickas ut i verksamheten.
Skatter höjs och statsbidrag delas ut, men vi får ingen effekt.
Med anledning av ovanstående frågar jag Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg:
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1. Vilka konkreta åtgärder görs för att lösa krisen i vården i Region
Kronoberg?
2. Hur arbetar ni för att personalen ska sig delaktiga?
3. Varför tror du att personalen saknar dialog och engagemang från den
politiska ledningen?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande
angående personalens ohållbara situation

30 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Planera sommarens verksamhet för
minimal stängning av vårdcentralerna
(18RGK716)
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Ingen vill söka vård sommartid. Men det händer ändå att behovet
uppstår. Då är det bra om vården finns nära, där man är känd och van att
gå.
Centerpartiet vill inte se några sommarstängda vårdcentraler, men om
det ändå uppstår ett akut läge ska region Kronoberg arbeta för att
minimera stängningen och jämna ut dessa på flera centraler för att inte
någon ska stå helt stängd i flera veckor. Att en vårdcentral är helt stängd
i flera veckor medan grannvårdcentralen är öppen är ingen bra modell
anser jag. Detta leder till olägenhet för dem som är listade på den ena
vårdcentralen och dess upparbetade lokala nätverk. Exempelvis är det
inte rimligt att Moheda socken med en befolkning på cirka 3 000
personer drabbas av lång semesterstängning. Andra exempel finns
runtom i länet. Det är betydligt längre mellan centrum i Rottne och Braås
eller Tingsryd och Ryd än det är mellan Moheda och Alvesta. Alla orter
har dessutom ett omland, och befolkningen ökar runtom i länet.
Det är fullt naturligt att semesterperioden är svår att bemanna med
personal som vanligt, men mera rimligt att vårdcentraler hålls öppna
antingen växelvis eller vissa dagar per vecka i samverkan. Det är absolut
positivt och önskvärt med samverkan mellan olika vårdcentraler, men
denna samverkan bör ta hänsyn åt båda hållen.
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Centerpartiet vill att den vård man behöver ofta ska finnas nära även på
sommaren. Vi vill också att alla vårdcentraler behandlas mer jämlikt, för
att till exempel ha lättare att rekrytera oavsett var vårdcentralen är
belägen. Befolkningen växer – då behöver vi hålla uppe den nära
servicen över hela Kronoberg.
Med ovan beskrivning som bakgrund vill jag ställa följande frågor till
Charlotta Svanberg:
1. Hur ser bemanningsläget ut för våra vårdcentraler inför sommaren?
2. Vilka åtgärder är vidtagna för att minimera sommarstängda
vårdcentraler?
3. Vilka initiativ kommer Hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande ta för
att arbeta med frågan?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Planera
sommarens verksamhet för minimal stängning av vårdcentralerna

31 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Situationen i förlossningsvården
(18RGK757)
Sammanfattning

Åke Carlson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Under mer än ett års tid har situationen på BB/förlossning varit väldigt
problematisk. Det blev som mest tydligt efter barnmorskors brev och
krav på förändringar våren 2017. Men det har också varit en mycket svår
situation på BB under hela året (även tidigare) med bemanning.
Semesterindragning, stängning av förlossningsrum, hänvisning till andra
BB osv har förekommit och vi ser ingen förbättring.
Efter förra sommarens kris förutsattes att kraftfulla åtgärder skulle satts
igång omedelbart för att planlägga rekrytering, lösa arbetsmiljöfrågan och
förbättra i ledningen. Åtgärder som också självklart ska kommuniceras
tydligt med personal och politik.
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Inför ännu en sommar med stora bekymmer så är frågan vad har
egentligen hänt. Varför kan inga förbättringar i situationen spåras. Mina
frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är
1. Kunde inte det ökade trycket på BB förutses med de förändringar i
demografin som skedde?
2. Varför startades ingen åtgärdsplan för förbättring av arbetsmiljön
redan för ett år sen?
3. Finns det någon plan för att förbättra ledningen på BB/förlossning?
4. På vilket sätt hanteras rekryteringen av barnmorskor, för att långsiktigt
lösa tillgången?
5. Hur sker kommunikationen med personal och med Hälso- och
sjukvårdsnämnden runt problemen?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandeAngående situationen i förlossningsvården

32 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Krisen med barnmorskorna på
förlossningskliniken (18RGK758)
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Krisen med bristen på barnmorskor fortsätter även i år. En del åtgärder
har vidtagits sedan förra året men man har inte lyckats förbättra
situationen. Istället förefaller krisen ha fördjupats och läget inför
sommaren är värre än förra året då barnmorskornas beviljade ledigheter
drogs in. Som en följd av detta fick Region Kronoberg betala vite. Enligt
uppgift har 11 barnmorskor sagt upp sig, 7 har stannat inom regionen
men arbetar inom andra områden. Samtidigt finns det enligt uppgift 8
hyrbarnmorskor på förlossningskliniken.
Enligt den skrivelse som barnmorskorna lämnat in finns stora risker för
att ett större antal mammor och pappor än förra sommaren tvingas föda
i andra regioner/landsting denna säsong. Angående dessa förestående
problem svarar ordföranden Charlotta Svanberg (s) i Smålandsposten att
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sommaren får lösas som förra året och de som ska födas blir dirigerade
till våra vårdgrannar.
Mot bakgrund av denna situation vill jag ställa följande frågor:
1. Hur kommer semesterperioderna att planeras för sommaren och hur
ser riskerna ut för att ledningen återigen tvingas dra in barnmorskornas
ledigheter?
2. På vilket sätt informeras blivande föräldrar att de kan komma att
behöva föda sina barn i andra regioner?
3. Hur säkerställs att andra regioner har kapacitet för att ta emot ett
större antal födslar från vår region?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Angående krisen med barnmorskorna på förlossningskliniken.

33 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Nollvision för
arbetsrelaterad ohälsa och
sjukskrivning (18RGK759)
Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):
"I november 2015 föreslog Centerpartiet att vi i Region Kronoberg
skulle införa en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.
Motionen behandlades mycket positivt våren 2016 med följande attsatser som resultat:
Att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och
sjukskrivning,
Att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplanen för all verksamhet,
Att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras och följas
upp årligen i samband med årsredovisningen.
Arbetsmiljön och att ha fokus på personalens mående och eventuella
sjukskrivning är oerhört viktigt för att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi har av många olika skäl inte råd att ha en dålig
arbetsmiljö med otrivsel, stress och mindre bra ledarskap. Då fattas
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engagemang, lojalitet, trivsel och kvalitet i arbetet. Det blir svårt att
attrahera och behålla personal. Patienterna drabbas i slutändan, men
också vår egen personal.
Nu nås vi av rapporter både internt och i media av olika slag samt via
direktkontakt att läget är ansträngt, att man har nått vägs ände, att
personal lämnar oss med mera. Vi kan inte heller läsa oss till i
årsberättelsen hur arbetet fortskrider eller hitta någon statistik. Därför
vill vi i Centerpartiet ha svar på följande.
Mina frågor till Regionstyrelsens ordförande är:
1. Hur har införandet av nollvisionen gått till? Är den inarbetad i
verksamheternas planer?
2. Hur jobbar verksamheterna i regionen med att nå nollvisionen?
3. Hur ser det ut rent statistiskt med den arbetsrelaterade
sjukskrivningen? Går vi åt rätt håll?
4. När får vi den rapporterad i årsredovisningen?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande- Nollvision

34 Interpellation ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande - Läkare
som sagt upp sig på Bröstenheten i
Region Kronoberg. (18RGK760)
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till ordförande i
hälso-och sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg (S):
"Många patienter och Bröstcancerföreningen Viktoria är mycket oroliga
för de uppgifter som nyligen framkommit i media om att tre läkare inom
Bröstenheten på sjukhuset i Växjö ska säga upp sig.
Tre läkare, däribland en mycket erfaren bröstkirurg som under många år
varit den ledande kraften på Bröstenheten, har nyligen aviserat att de ska
sluta som kirurger i Region Kronoberg. Bakgrunden är att de inte anser
sig kunna bedriva god vård. De anser, enligt uttalanden i
Smålandsposten, att de inte har stöd hos ledningen för att bedriva en
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vård med god kvalitet, kontinuitet och korta väntetider. De har också
lämnat in en ansökan om att driva verksamheten på intraprenad.
En arbetsmiljöutredning har genomförts och kritiken som framförs i
denna tillbakavisas av de tre läkarna och därmed har en förtroendekris
uppstått mellan läkarna och ledningen.
Situationen är mycket olycklig då Bröstenheten haft bland de absolut
bästa resultaten i landet och man har också erhållit priser och
utmärkelser för mycket god vård under de senaste åren. Patienterna är
oerhört nöjda med vården och behandlingen.
Bröstenhetens verksamhet är liksom onkologin, ett av de viktigaste och
främsta profilområdena inom vården i Region Kronoberg.
Jag vill därför ställa följande frågor:
1. Vad anser du att man kunnat göra för att i tid förhindra att följderna i
denna förtroendekris skulle gå så långt som den nu har gjort?
2. Vilka åtgärder anser du ska vidtas för att säkerställa att läkarna stannar
kvar på Bröstenheten?"
Beslutsunderlag

 Interpellation ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Angående läkare som sagt upp sig på Bröstenheten i Region
Kronoberg.

35 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Hur hanteras de
ekonomiska frågorna? (18RGK761)
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Genom skattehöjning tillförs Region Kronoberg inför 2018 ca 160 Mkr.
Till detta kommer ca 90 Mkr i ökade statsbidrag. Huvuddelen av dessa
pengar har tilldelats Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN.
Trots detta kommer det oroväckande signaler från HSN att man under
2018 räknar med att överskrida sin budget med 30-50 Mkr. Ingen del av
de "nya" pengarna har avsatts för att hantera eventuella överskridanden i
verksamheten.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Ett sätt att beskriva ekonomisk styrning är följande:
En huvudregel är att man inte kan använda pengar som inte finns, dvs
budgetdisciplin. I det hierarkiska systemet finns en regel att om man
vill/anser sig behöva gå utanför ramarna måste man vända sig till
närmast högre nivå som avstyrker eller tillstyrker beroende på vilka
möjligheter man ser att lösa frågan – naturligtvis inom den ram som
disponeras på den nivån. När man nått vägs ände återstår att vända sig
till den politiska sfären för att få tillåtelse att gå utanför ramen.
Om man redan nu kan se ett omfattande budgetöverskridande i Hälsooch sjukvårdsnämnden åligger det ledningen att prioritera inom ram och
i det fall man prioriterar ytterligare medel till en verksamhet bör man
reducera inom andra verksamheter. Går inte det återstår att gå till
Regionstyrelse och Regionfullmäktige och begära tilläggsanslag. Avslår
Regionfullmäktige begäran så gäller regeln om att man inte kan använda
pengar man inte har.
Jag vill ställa följande frågor till Regionstyrelsens ordförande
1. Stämmer min bild av ekonomihanteringen med vad regelverket i
Regionen säger?
2. Stämmer bilden med verkligheten?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till ordförande i Regionstyrelsen- Hur hanteras de
ekonomiska frågorna?

36 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande – Är regionfullmäktiges
beslut angående utgående ambulanser
till välgörenhetsorganisationer
genomfört? (18RGK762)
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Regionfullmäktige beslutade 2017-06-20 som svar på en motion från
Liberalerna
- att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och
välgörenhetsorganisationer att köpa dem.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Jag konstaterar att Region Kronoberg just nu har två ambulanser som
ska avyttras. Vad jag förstått genom olika kontakter är det oklart om
Region Kronoberg ändrat rutinerna med anledning av regionfullmäktiges
beslut. Jag har heller inte fått bekräftat att ideella och
välgörenhetsorganisationer fått något erbjudande.
Med anledning av ovan ovanstående frågar jag regionstyrelsens
ordförande:
1. Har Region Kronoberg ändrat sina rutiner för avyttring av utgående
ambulanser med anledning av regionfullmäktiges beslut?
2. Har ideella och välgörenhetsorganisationer erbjudits att köpa dem och
på vilket sätt har erbjudandet gått ut?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande– Är regionfullmäktiges
beslut angående utgående ambulanser till välgörenhetsorganisationer
genomfört?

37 Svar på enkla frågor

38 Mötets avslutande
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-23

§37

Årsredovisning för Region
Kronoberg 2017 (18RGK462)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 25 april.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv
avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr. 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.
Fortsatt 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.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att
rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar
övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på
sikt ge en positiv effekt och lägre kostnader för hyrpersonal kunde utläsas under årets
sista tertial.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Yngve Filipsson (L), Sven
Sunesson (C), Håkan Engdahl (SD), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M) och
ersättaren Ragnar Lindberg (S).
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Caroline Palmqvist, HR-direktör

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-23

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Revisorerna
Beslutsunderlag

 §59 RSAU Årsredovisning 2017
 Förslag till beslut - Årsredovisning 2017 för Region Kronoberg
 Årsredovisning 2017 för Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

§59

Årsredovisning 2017 (18RGK462)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 25 april.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv
avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr. 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.
Fortsatt 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.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att
rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar
övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på
sikt ge en positiv effekt och lägre kostnader för hyrpersonal kunde utläsas under årets
sista tertial.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Beslutsunderlag

 Årsredovisning 2017

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK462
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-03-09

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna

Sammanfattning
Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 25 april.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv
avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr. 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.
Fortsatt 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.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera
åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv effekt och lägre kostnader för
hyrpersonal kunde utläsas under årets sista tertial.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
När vi tittar tillbaka på 2017 i årsredovisningen finns det många spännande infallsvinklar som vi kan
studera. Den visar på många resultat där vi når uppsatt mål, eller närmar oss en önskvärd kvalité, men
den visar också att vi har många utmaningar kvar att arbeta vidare med.
Under 2017 har vi arbetat på många olika sätt för att stimulera den regionala utvecklingen i länet.
Till exempel har vi arbetat för att erbjuda fler hushåll bredbandsuppkoppling. Vi har påbörjat ett
projekt där vi erbjuder företag att anlita en konsult under några timmar för att vidareutveckla företaget.
Vi har också förbättrat vår projektorganisation för att stötta andra aktörer i sökandet av externa
projektmedel.
Ett glädjande resultat återfinns inom trafiknämndens verksamhet var att Kronobergarna gjort mer än
10 miljoner resor med kollektivtrafiken och att 8 av 10 resenärer är nöjda. Dessutom har vi arbetat för
att minska klimatpåverkan inom kollektivtrafiken. 99,8 procent av alla fordon drivs idag med
förnyelsebara drivmedel.
Vi ser att vi inom kulturområdet erbjuder ett kulturutbud som håller hög kvalité och som återfinns på
många platser i länet. Bland annat kan nämnas att ”sagobygden” föreslagits komma med i Unescos
världsarvslista. Vi arbetar vidare med satsningar på olika kulturinstitutioner i länet.
Det är också glädjande att 84 procent av Kronobergarna är nöjda med den vård man får i hälso- och
sjukvården. Men vi kan bli bättre. Vi har under 2017 tagit fram en strategi för Framtidens vård där vi
för vården närmare Kronobergarna. Samarbetet mellan kommun, primärvård och länssjukvård behöver
utvecklas.
Vi började med de äldre i Västra Kronoberg. ”Äldrehälsa Kronoberg”, är en satsning där de mest sjuka
äldre kan få hembesök av läkare istället för att behöva åka till vårdcentral, akutmottagning eller akut bli
inlagda på en vårdavdelning. I konceptet ingår också särskilda äldremottagningar på vårdcentralerna.
Där man får en fast vårdkontakt som man kan ringa för att få hjälp att hitta rätt i vården.
Den största utmaningen 2017 har trots allt varit bemanningsproblematiken och att vända utvecklingen
av användningen av hyrpersonal i vården. Vi har varit politiskt överens om att prioritera det arbetet och
att vi måste bryta trenden.
En stor andel hyrpersonal riskerar inte bara patientsäkerheten och kontinuiteten för våra patienter, utan
även arbetsmiljön för våra fast anställda medarbetare. Vår egen personal tvingas ta större ansvar för
administrativa rutiner och utveckling av verksamheten till en mycket lägre lön än hyrpersonalen. Detta
är inte hållbart varken för patienter eller medarbetare.
Vi har gjort många satsningar för att fler ska vilja jobba hos Region Kronoberg. Vi har höjt lönerna för
läkare i primärvården, förbättrat möjligheten till återhämtning för vårdpersonal, vi har höjt
kompensationen till sjuksköterskor som jobbar obekvämt och dessutom har vi höjt grundbemanningen
på vårdavdelningarna.

2

Glädjande nog ser vi nu att arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal bär frukt. Vuxenpsykiatrin är
sedan 1 september helt oberoende av hyrpersonal. Vi anställer fler sjuksköterskor än vad som slutar och
flera vänder tillbaka till Regionen från andra arbetsgivare.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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REGIONDRIEKTÖREN SAMMANFATTAR 2017
En av den viktigaste utmaningen under året har varit kompetensförsörjningen, som till en stor del beror
på stora pensionsavgångar. Vi har blivit mer och mer beroende av hyrpersonal och arbetsmiljön har
varit mycket ansträngd på vissa enheter. Men beroendet av hyrpersonal leder också till negativa
konsekvenser som försämrad kontinuitet för patienter och ny personal som ständigt ska läras upp. Den
1 september ökade därför Region Kronoberg takten i arbetet med att fasa ut hyrpersonal i vården.
Arbetet har varit utmanande, och i fjärde kvartalet har vi brutit den uppåtgående trenden, och vi ser nu
en tydlig minskning. Region Kronobergs vuxenpsykiatri var bland de första i landet att bli oberoende av
hyrpersonal och efter att ha varit beroende av hyrpersonal under lång tid har akutkliniken nu fyllt sina
vakanser. Vi kan konstatera att under 2017 har lyckats rekrytera 154 sjuksköterskor och av dessa är det
ca 35 procent (53 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. Sammantaget
har vi nu har ett positivt anställningsflöde vilket är mycket bra i det generationsskifte som pågår.
Att vi samtidigt kunnat upprätthålla en god och säker hälso- och sjukvård till kronobergarna trots
omfattande vakanser beror på en fantastisk personal som ansträngt sig till de yttersta under året.
Resultatet av vår personals ansträngningar kan vi bland annat avläsa i de senaste siffrorna från hälsooch sjukvårdsbarometern. Kronobergarnas förtroende för vården i länet ligger över riksgenomsnittet.
Förtroendet för 1177 Vårdguiden via telefon och 1177 Vårdguiden på webben ökar i Kronoberg, och
ligger betydligt bättre än i resten av riket. Också förtroendet för våra sjukhus ligger över
riksgenomsnittet
När vi summerar 2017 ser vi även goda resultat inom andra områden. Under 2017 reste för första
gången över 10 miljoner personer med Länstrafikens linjelagda bussar och tåg! För åttonde året i rad
ökar resandet med kollektivtrafiken i Kronobergs län, och under 2017 gjordes 374 000 fler resor än året
innan. Resandet med Länstrafiken Kronoberg fortsätter därmed att öka stort. Framför allt är det på
stadsbussarna i Växjö samt i tågtrafiken som resandet ökar. Länstrafikens verksamhet är viktig för att
göra hela regionen mer attraktiv, samt att nå de miljö- och klimatmål som finns i regionen. Årets
måluppföljning av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 visar att länet är på rätt
väg inom flera områden. Exempelvis ligger länet en god bit över målnivån när det gäller jobbtillväxt,
befolkningstillväxt och produktivitetstillväxt.
Under året har ett stort arbete utförts vid ombyggnad av lokaler. Ett exempel är att klinisk kemi och
transfusionsmedicins fått nya och moderna laboratoriemiljö. Vi har därmed en av Sveriges modernaste
instrumentparker. Detta skapar förutsättningar för ökad service och säkrare vård.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2017 uppgår totalt till ett överskott på 84 mnkr. Redovisat
resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om 62 mnkr. Årets resultat
förbättras av relativt stora reavinster i kapitalförvaltningen.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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”För läkarbesök inom
somatisk och psykiatrisk
öppenvård redovisar 29 av 38
mottagningar en tillgänglighet
mellan 90-100 procent enligt
den nationella vårdgarantin
(90 dagar)”
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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 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 vår verksamhet och att
skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på våra
samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten
genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Förtroendet för verksamheten ska fortsatt vara högt
Styrtal

Utfall 2017
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso-och
63 % (66%)
sjukvårdsbarometern
NKI buss/tåg enligt
68 % (72%)
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
41 % (41%)
Kronoberg*
*Mätningen avser 2016, ny mätnins kommer att genomföras 2018
2016 års värden i parantes

Målvärde 2017

Målvärde 2019

75 %

77 %

71 %

71 %

55 %

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 Hälso-och sjukvårdsbarometern 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. Nästa mätning kommer att redovisas i början av 2018. Senaste utfall som är preliminära
siffror visar på något sämre resultat, vilket kan höra ihop med utfasningen av hyrpersonal som startade
under hösten 2017 och kan ha medfört försämrad tillgänglighet i en del verksamheter. Svarsfrekvensen
dock låg, under 50 procent, vilket gör tolkning av resultatet vansklig. Den långsiktiga målsättningen att
hålla kvar god tillgänglighet och förbättra det som behövs ligger kvar.
Kollektivtrafik
Utfallet i Kollektivtrafikbarometern rörande Nöjd kund-index i linjetrafiken föll med fyra
procentenheter till 68 procent för 2017. Detta bör tolkas med viss försiktighet med tanke på att nya
mätmetoder introducerades i januari. Dock kan nämnas att motsvarande resultat i riket som helhet
minskat på samma sätt.
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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.
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 Hälso- och
sjukvårdsbarometern*
Rimliga väntetider primärvård, enligt
Hälso- och sjukvårdsbarometern
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 Hälso- och sjukvårdsbarometern, 2017
2016 års värden i parantes

Utfall 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

67 % (71%)

72 %

76 %

88 % (88%)

90 %

95 %

72 % (61%)

85 %

90 %

55 % (62%)

85 %

90 %

43 % (43%)

54 %

54 %

74 % (65%)

81 %

83 %

Hälso- och sjukvård
Verksamhetens tillgänglighet ska motsvara de förväntningar som kronobergarna och övriga som söker
har på vården i länet. Region Kronoberg arbetar aktivt och systematiskt för att erbjuda god
tillgänglighet till stöd i egenvård, rådgivning, vård och behandling. Genom processkartläggningar och
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produktions- och kapacitetsgenomlysning har flaskhalsar i tillgängligheten identifierats och kan
reduceras.
Till följd av vakansläget och en kraftig neddragning av disponibla vårdplatser, liksom höstens påbörjade
utfasning av framförallt hyrläkare inom primärvården, kan relativt stora svängningar konstateras i hälsooch sjukvårdens produktion under 2017 och som påverkar tillgängligheten. För primärvården har den
ackumulerade tillgängligheten för läkarbesök inom sju dagar minskat från 89 procent i augusti till 88
procent i december, samtidigt som läkarbesöken till följd av utfasningen av hyrläkare minskat med 16
procent under samma period. Telefontillgänglighet är oförändrad och 93,4 procent av patienterna får
bedömning och råd samma dag.
För läkarbesök inom somatisk och psykiatrisk öppenvård redovisar 29 av 38 mottagningar en
tillgänglighet mellan 90-100 procent enligt den nationella vårdgarantin(90 dagar) och 14 av
mottagningarna klarar målsättningen 85 procent tillgänglighet enligt den s k Kronbergsgarantin (60 dagar).
Svårigheten med att klara väntetiderna för operation/behandling varierar stort mellan klinikerna och för
vårdgarantin är variationen 46 - 99 procent och för Kronobergsgarantin 32 - 84 procent.
E-hälsolösningar är en viktig del för ökad tillgänglighet och möjliggör för patienter att vara
medskapande i sin hälsa och vård. E-hälsa omfattar alla IT-stöd som används i vården. Beskrivna
åtgärder avgränsas till tre områden: Regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och
vårdtjänster.
Det är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidboken och vid periodens slut var det 94 av 204
enheter som hade aktiverat webbtidbok. Trots fler aktiverade enheter så är det fortsatt få verksamheter
som frekvent använder webbtidbok. Av de med aktiverade webbtidböcker är det främst mammografiverksamheterna, cellprovskontroll, hyposensibilisering (insats för att förebygga allergiska sjukdomar),
ungdomsmottagningar och hudmottagningen där verksamheterna erbjuder möjlighet och patienter
aktivt använder tjänsten att boka tid, avboka eller omboka via webbtidbok. Mammografiverksamheterna återanslöts under hösten till ombokningsfunktionen efter ca ett års avbrott på grund av
teknikbyte på röntgenenheterna.
Ett pilotprojekt är startat i december för att låta externa hudspecialister granska hudförändringar.
Processen innebär att primärvården tar ett foto på en hudförändring som skickas digitalt via säker
överföring till den externa leverantören av specialistvård som återkopplar lämplig uppföljning av åtgärd.
Ingående vårdcentraler i piloten är Centrum, Hovshaga, Lessebo, Rottne och Alvesta och utvärdering
av detta sker efter 50-100 fall.
Kollektivtrafik
Coachning syftande till bättre samtalskvalitet har löpande under året getts för medarbetarna på
Serviceresor, Färdtjänst och Kundcenter och är nu en integrerad del i verksamheten. Coachingen följs
upp med mätningar och dessa visar på goda förbättringsvärden. Användandet av återuppringning vid
kö har ökat vilket på sikt leder till minskad väntetid.
Kultur
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. Länets kulturorganisationer är i
huvudsak fysiskt lokaliserade till Växjö tätort. Det innebär att det gemensamt finansierade kulturella
utbudet och förutsättningarna att nå det är ojämlikt fördelat över länet. Att jämföra antal aktiviteter
kulturorganisationer i övriga kommuner med de i Växjö är ett sätt att se hur tillgängligheten till kultur
är. Spridning av kulturaktiviteter mäts i kvartal två varje år. År 2016 minskade andelen aktiviteter
utanför Växjö kommun från 54 procent 2015 till 43 procent 2016.
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Länets kommuner är centrala aktörer för att kultur ska kunna erbjudas i hela länet. 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.
I Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har regionfullmäktige beslutat att lyfta Kultur i
hela Kronoberg som ett prioriterat utvecklingsområde. De kommande åren kommer särskilda insatser
göras för att vända trenden. Redan hösten 2017 har en förstudie kring kultur på okonventionella arenor
gjort med mål att finna ett konkret samarbetsprojekt för Region Kronoberg och länets kommuner för
att stärka det lokala arrangörskapet och nå målen. Andra planerade insatser är utveckling av kultur i
vården, verksamhetsutveckling kring digitalisering samt att stärka förutsättningarna för det civila
samhället.

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**
*Sjukpenningtalet har ersatt ohälsotalet
**Ny mätning görs under2018
2016 års värden i parantes

Utfall 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,2 (14,6)

13,0

<10,0

6,7 (7,3)

7,0

<6,6

72,1 % (72%)

73 %

75 %

76,6 % (77%)

77 %

77 %

Hälso- och sjukvård
Invånarnas hälsa ska vara jämlik och bland annat stärkas via utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Arbetet pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård. Flera operativa åtgärder är genomförda under året, såsom utbildningar, dialogmöten och
arbetsgivardialoger, samt framtagande av stöd- och styrdokument. Utvecklingsarbete kopplat till
rehabkoordinatorer inom primärvården sker fortlöpande. Under året har även ett införande av
rehabkoordinatorer inom specialistvården påbörjats.
Sedan mars 2017 har sjukpenningtalet successivt minskat för både kvinnor och män, vilket ses som ett
trendbrott. Det är första gången en minskning av sjukpenningtalet konstaterats i Kronobergs län sedan
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november 2013. Under året har även inflödet av sjukfall från Kronobergs län till Försäkringskassan
minskat. Vid en jämförelse maj/juni 2016 och maj/juni 2017 var minskningen drygt 18 procent. Det
finns dock fortsatt stora skillnader avseende sjukpenningtalet mellan kvinnor och män, för kvinnor är
det mer än dubbelt så stort som för män. Även om sjukpenningtalen minskar i länet som helhet ligger
det fortsatt högt i vissa delar. Under året påbörjades bland annat ett samverkansprojekt i Ljungby
kommun för att främja tidiga insatser vid ohälsa och sjukskrivning. Samarbete sker mellan
vårdcentraler, arbetsgivare och Försäkringskassan. Sjukpenningtalen i Lessebo kommun och Tingsryds
kommun har under årets sista månader visat på utveckling i fel riktning, vilket kräver fortsatt bevakning
och riktade insatser i samverkan under kommande år.
Måttet invånarnas självskattade hälsa bygger på resultat från den nationella befolkningsenkäten Hälsa på
lika villkor. Enkäten genomförs vart fjärde år och kommer genomföras på nytt 2018.
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”Region Kronoberg genomgår för

närvarande ett generationsskifte som
kommer att pågå ett antal år
framöver. Under kommande
tioårsperiod kommer en fjärdedel, ca
1 500 medarbetare, att nå 65 års
ålder.”

11

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 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. Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg. 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.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Styrtal
Sjukfrånvaron
1

Antal vakanser > 6 månader

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår

Utfall 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

5,4 % (5,2%)

5,0 %

4,5 %

162 (148)

76

68

Läkare 87 148
(85 613)

Läkare 40 000

Läkare 10 000

Sjuksköterskor 97 648 Sjuksköterskor 12 500
(59 070)
HME (Hållbart medarbetarengagemang)

77 (-)

74

Sjuksköterskor 5 000

75

2016 års värden i parantes

Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå ett antal år
framöver. Under kommande tioårsperiod kommer en fjärdedel, ca 1 500 medarbetare, att nå 65 års
ålder. Särskilt kännbara avgångar kommer att beröra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare,
medicinska sekreterare, BMA och tandsköterskor.
Hälso- och sjukvården har under året upplevt svårigheter med att rekrytera framförallt sjuksköterskor
och läkare i den omfattning som behövs, vilket påverkar övertid, användning av hyrpersonal och
arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts under året. För
specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra ersättning om 10 000 kr per månad och för STläkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5 000 kr. Sjuksköterskor ges också 60 procent högre
ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid. Åtgärden är insatt för att på sikt öka attraktionen med att
1

Avser heltidstjänster
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arbeta på obekväma arbetstider. Utbetalning av högre ob-ersättning gjordes första gången med
decemberlönen.
Hälso och sjukvården har fortsatt stora rekryteringsutmaningar främst gällande ett antal av våra
specialistsjuksköterskekompetenser och specialister i allmänmedicin. Tydligt fokus läggs på att
långsiktigt kompetensförsörja våra verksamheter via våra satsningar på betald utbildning till
specialistsjuksköterska och genom en ökning av antalet AT-tjänster med målet att få ett ökat söktryck
till våra ST-tjänster (Antalet AT tjänster har ökat, från ett årligt intag på 24 tjänster, till 40 tjänster per år
2018. Antalet ST-läkare har ökat årligen från 122 tjänster (2014) till 156 vid årsskiftet.). Under
verksamhetsåret 2017 förstärktes antalet läkare framför allt i AT och ST-gruppen. Primärvården satsar
fortsatt på förstärkning inom ST där man har som mål att nå 60 ST-läkare. Det avgörande är att vi kan
behålla de ST-läkare som löpande blir färdiga. Vi har idag en relativt bra fördelning vad gäller antal ST i
relation till respektive specialistområde.
I augusti 2017 påbörjade 15 studenter sin sjuksköterskeutbildning med studieort Ljungby, en oerhört
viktig satsning för att på lång sikt kompetensförsörja hälso och sjukvårdens verksamheter i västra
länsdelen. Under augusti påbörjade även 45 sjuksköterskor utbildningstjänster med lön för att läsa till
specialistsjuksköterska. Beslut har under året fattats om att under 2018 erbjuda 60 utbildningstjänster till
specialistsjuksköterska. Tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor pågår,
och det finns för närvarande tre pågående grupper och startar nästa omgång under våren 2018.
Under året rekryterades tolv PTP-psykologer varav tre anställdes inom primärvården. Målbilden var
fem PTP-psykologer, men det målet uppnåddes inte helt. Skälet var i huvudsak att organisationen inte
lyckades hitta rätt kandidater. Ambitionen med fler psykologer till primärvården fortsätter med målet
att rekrytera ytterligare fem PTP-psykologer till primärvården.
Under 2017 har Region Kronoberg tagit ett helhetsgrepp kring introduktion av nya medarbetare. Syftet
är en enhetlig och kvalitetssäkrad introduktion med rätt innehåll för respektive personalgrupp.
Meningen är också att ge medarbetarna en bra grund med förutsättningar att arbeta patientsäkert. Även
chefsintroduktionen har arbetats om under året med ett enhetligt upplägg för alla chefsintroduktion
som följd.
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
2017

2016

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timavlönade

5,4

5,4

varav kvinnor

6,1

5,9

varav män

3,1

3,7

29 år eller yngre

5,1

4,6

varav kvinnor

5,9

4,7

varav män

3,1

4,1

30-49 år

4,9

5,0

varav kvinnor

5,7

5,8

varav män

2,5

2,8

50 år eller äldre

6,0

5,8

varav kvinnor

6,6

6,2

varav män

3,9

4,4

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i %

54,6

51,0

varav kvinnor

56,0

51,9

varav män

44,2

45,7
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Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
2017

2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

17,1

4,5

12,5

17,2

4,7

12,5

Region Kronoberg

Under sensommaren 2017 har trenden med högre sjukskrivningstal mattats av, och sjukfrånvaron (i
procent av ordinarie arbetstid) är på samma nivå som föregående år, 5,4 procent. Kvinnornas
sjukfrånvaro har ökat (0,2 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat (0,6 procent) i
jämförelse med föregående år. Den största ökningen återfinns inom gruppen kvinnor 20-29 år (1,2
procent), men påpekas bör att högst sjukfrånvaro har kvinnor som är 50 år eller äldre (6,6 procent).
Lägst sjukfrånvaro har män 30-49 år (2,8 procent). Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) ökar från
51,0 procent till 54,6 procent.
Högst sjukfrånvaro återfinns inom personalgrupperna logoped (8,9 procent), tandsköterska (7,8
procent) och socialt- och kuratorsarbete (7,6 procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom AT- och
underläkare (ej leg) (1,7 procent), ledningsarbete (2,0 procent) och inom ingenjörsgruppen (2,6 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd har marginellt minskat i jämförelse med föregående år. Den kortare
sjukfrånvaron minskar något medan den längre sjukfrånvaron ligger på samma nivå som föregående 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 av olika skäl, psykisk ohälsa, fysisk skada och stress.
Om man betraktar sjukfrånvaron utifrån den överenskomna sysselsättningsgraden bland
månadsavlönade medarbetare så återfinns högst sjukfrånvaro inom gruppen 0-74 procent (8,4 procent),
inom gruppen 75-99 procent (7,0 procent) och lägst sjukfrånvaro inom heltidsgruppen (5,2 procent).
Medarbetarenkät - HME
2017
Motivation

78

Ledarskap

76

Styrning

75

Totalt

77

Årets medarbetarenkät genomfördes mellan 16 oktober och 6 november 2017 och är en del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. 78 procent av medarbetarna svarade på enkäten, och det totala
medelvärdet blev 3,9 på en 5-gradig skala. Resultatet ska användas som ett underlag för utveckling och
för att göra förbättringar i vår arbetsmiljö, både på arbetsplatsnivå och övergripande men också
synliggöra vad som fungerar riktigt bra. För de verksamheter som behöver eller vill ha stöd i arbetet
med åtgärder finns detta att tillgå både genom interna och externa resurser.
Årets medarbetarenkät innehöll frågor på teman som ledarskap, medarbetarskap, motivation,
arbetsgemenskap och hälsa. Det frågeområde som fick det allra högsta positiva medelvärdet var
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
2
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arbetsgemenskap (4,2), tätt följt av motivation (4,1), jämställdhet (4,1) och styrning (4,0). Den enskilda
fråga som fick högst medelvärde av alla (4,4) var ”Mitt arbete känns meningsfullt”. Frågan som fick lägst
medelvärde (3,6) var ”Jag hinner vanligtvis med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”. Forskning visar att
ledarskap har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Det övergripande resultatet visar att
ledarskapet överlag är gott i Region Kronoberg, med ett medelvärde på 3,9.
Ett urval av frågorna bildar ett index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) som gör att Region
Kronoberg kan jämföras med övriga kommuner och landsting/regioner. Region Kronobergs totalindex
på HME var 77 och målet för 2017 uppnåddes. En resultatjämförelse har dock ännu inte varit möjlig då
övriga organisationers resultat från 2017 ännu inte registrerats i den gemensamma databasen Kolada.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska 3
Jan-dec 2017

Jan-dec 2016

Läkare

78 578

77 071

Läkare jour

8 570

8 125

Sjuksköterska

97 648

59 121

Totalt

184 796

144 317

Under årets första halvår ökade behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor i
jämförelse med föregående period och år. Framförallt är det behovet av hyrsjuksköterskor som har ökat
markant.
Hyrläkare används framförallt inom primärvården, psykiatricentrum, samt kirurgi- kvinno- och
barncentrum. Alla centrum använder sig av hyrläkare men inom vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin har
behovet minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och barncentrum,
rättspsykiatrin och inom medicin- och akutcentrum. Primärvården har inte använt sig av
hyrsjuksköterskor.
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
kan nu se tydliga effekter på användandet av hyrpersonal:



Vuxenpsykiatrin har under hösten blivit oberoende av hyrpersonal, efter att i ca 10 år använt
sig av hyrläkare.
Primärvården har gått från att ha som högst ca 30 linjer med hyrläkare till att under hösten ha
ca 17-18 linjer.

Beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 180118, med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC,
1500:-/tim för läkare SV, 1600:-/tim för läkare PSC, 2500:-/tim jour läkare, 525:-/tim för sjuksköterskor PSC,
500:-/tim för sjuksköterskor PRC och 625:-/tim för sjuksköterskor SV.
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Rättspsykiatrin och akutkliniken i Växjö har rekryterat ett stort antal sjuksköterskor och
kommer under början av 2018 vara oberoende av hyrpersonal.
Medicinskt servicecentrum har under hösten blivit oberoende av hyrpersonal.
Användandet av hyrpersonal utanför avtal har minskat kraftigt.

Hälso- och sjukvårdens fortsatt stora utmaningar gällande hyrpersonal som det ser ut nu kommer under
2018 och 2019 att vara allmänspecialister, operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Antal vakanser längre än 6 månader
2017-12-31

2016-12-31

Läkare

59

61

Sjuksköterskor

69

56

Undersköterskor/skötare

0

0

Andra befattningar

34

31

Totalt

162

148

Vid årsskiftet 2017/18 hade Region Kronoberg 162 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. En orsak till
att sjuksköterskevakanserna har ökat är att frånvaron på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro och
studieledighet har ökat. Att föräldraledigt och studieledigt ökar beror på att vi är inne i en
generationsväxling.
Anställningsflödet, sjuksköterskor
2017

2016

Nyanställda

101

90

Återanställda

53

34

Totalt

154

124

Avgångar

139

182

Netto

15

-58

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-december respektive år.
Region Kronoberg har under 2017 lyckats att rekrytera 154 sjuksköterskor och av dessa är det ca 35
procent (53 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 pågår. Det har varit betydligt färre externa avgångar och pensioneringar i år jämfört
med föregående år.
Antal anställda4 har ökat med 179 medarbetare (från 5 894 till 6 073) i jämförelse med samma period
föregående år. Ökningen har skett framförallt inom grupperna undersköterska/skötare (+38),
sjuksköterskegruppen (+29) och lokalvård och vaktmästeri (+22). Minskar gör framför allt gruppen
4Antalet

anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i
månaden.
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sjukgymnast/fysioterapeut (-14) och köks- o måltidsarbete (-7). Ökningen av undersköterskor beror till
viss del på att denna yrkeskategori anställs i ökad omfattning på grund av bristen på sjuksköterskor. Att
lokalvård och vaktmästeri ökar beror dels på införandet av servicevärdar inom hälso-och sjukvården,
dels på att storstädet behövt fler resurser för att klara intervallet av storstädning enligt SIV (städning i
vårdmiljö).
Andelen heltider ökar medan deltider minskar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,4
procent vid årsskiftet och har ökat med 0,5 procent i jämförelse mot föregående år. Kvinnorna har en
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 94,7 procent (+ 0,7 procent) mot männens 98,0 procent (- 0,1
procent). Medelåldern vid årsskiftet var 44,4 år och har minskat med 0,4 år i jämförelse med föregående
år. Kvinnornas medelålder (44,6 år) är ett år högre än männens (43,6 år). Antal årsarbetare har ökat med
138 i jämförelse med föregående år och period och uppgår nu till 5 299 årsarbetare.
Personalomsättningen har minskat från 6,1 procent till 5,7 procent i jämförelse mot föregående år.
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Nyckeltal medarbetare
2017

2016

2015

Antal anställda

6 073

5 894

5 771

varav kvinnor

4 703

4 595

4 488

varav män

1 370

1 299

1 283

Antal tillsvidareanställda

5 588

5 419

5 317

varav heltid

4 526

4 278

4 111

varav deltid

1 062

1 141

1 207

Antal visstidsanställda

486

476

455

varav heltid

361

332

315

varav deltid

125

144

140

Antal chefer

298

279

276

varav kvinnor

222

214

208

varav män

76

65

68

Antal årsarbetare

5 299

5 161

5 023

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

95,4

94,9

94,5

varav kvinnor

94,7

94,0

93,4

varav män

98,0

98,1

98,2

Medelålder (år)

44,4

44,8

45,2

varav kvinnor

44,6

45,0

45,4

43,6

44,0

44,5

5,7

6,1

5,3

5

6

varav män
Personalomsättning (%)

7

5Antalet

anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i
månaden.
6Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa
närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).
7”Täljare” antal externa avgångar under vald period.
”Nämnare’’ medeltal anställda som är differensen mellan antal anställda i början och i slutet av perioden genom
periodens kalenderdagar. Endast tillsvidare anställda inkluderas. Ej kända avgångar exkluderas.

18

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
2016 års värden i parantes

Utfall 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

~75 % (70%)

50 %

100 %

15,7 % (-)

50 %

100 %

Under 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 året 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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”Region Kronoberg ska
erbjuda en
kunskapsbaserad och
jämlik vård.
Kunskapsstyrningen ska
stödja att bästa möjliga
kunskap och kvalitet är
tillgänglig vid varje
patientmöte”
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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 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 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

95 % (95%)

95 %

96 %

97 % (97%)

98 %

98 %

14,6 % (10%)

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,0 (5,1)

5,1

5,0

3,5 (1,2)

1,2

1,2

56,3 %

50 %

50 %

8

Vårdrelaterade infektioner *
9

Ranking sjukhus Växjö och Ljungby
Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser
Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser
10
Kunskapsstyrning Vården i siffror –
varje år förbättrat värde för 50 % av
indikatorerna
*Mätningen är från våren 2017
2016 års värden i parantes

Hälso- och sjukvård
Region Kronoberg ska erbjuda en kunskapsbaserad och jämlik vård. Kunskapsstyrningen ska stödja att
bästa möjliga kunskap och kvalitet är tillgänglig vid varje patientmöte. Beslut om att delta i den
nationella kunskapsstyrningsorganisationen har tagits. En förutsättning för att säkerställa bästa möjliga
patientmöte är att professionen har tillgång till de kunskaper som krävs. Detta innebär tillgång till

Avser slutenvård
Tidskriften Dagens medicins ranking
10 Varje år ska minst hälften av indikatorerna i Vården i siffror ha förbättrats, jämfört med föregående mätnings
värde.
8
9
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evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd samt till medicinsk utdata så resultaten av vårdinsatserna kan
följas, utvärderas och förbättras.
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, utveckling och utbildning och därmed skapa
förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård.
Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning i organisationen pågår där medicinska kommittén har en
viktig roll och en närmare knytning till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har etablerats. Tillgång till
medicinska utdata har under året införts inom vårdvalets alla enheter via ett externt statistikprogram
Medrave som hämtar data från Cambio Cosmic. På nationell nivå med stöd av SKL pågår uppbyggnad
av ett generellt nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården samt ett uppföljningsverktyg under
namnet PrimärvårdsKvalitet.
Antal vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter minskar från i snitt 18,9 vårdplatser 2016 till
16,8 vårdplatser 2017, samtidigt som antalet disponibla vårdplatser minskar med 41,7 platser. Måltalet
uppnås men totala antalet utskrivningsklara dagar tyder på att kommunerna fortfarande har svårt att ta
emot patienter som ska tillbaka till kommunen efter avslutad vård på sjukhus. Vårdplatsreduktionen
leder till ökad beläggning och platsbrist, vilket gör att antalet redovisade överbeläggningar per 100
vårdplatser ökar från i snitt 1,6 överbeläggning 2016 till 3,5 under 2017.
Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner, VRI, har fortsatt under 2017. Det pågår ett
arbete med att få fram en bra mätmetod. Exempel på insatser som har gjorts för att följa upp mätningar
på ett nytt sätt, med användning av verktyget Markörbaserad journalgranskning, för att i de identifierade
fallen leta efter undvikbara infektioner och åtgärder utifrån detta. Under hösten gjordes en ny mätning.
Analysen av genomförda mätningar tyder på att vi behöver arbeta mer med urinvägsrelaterade problem
och vårdrelaterade lunginflammationer. Detta planeras att starta under våren 2018
Kollektivtrafik
Under året så arbetades det inom fyra olika områden för att sammantaget förbättra punktligheten.
Under våren gjordes förändringar i uppföljningsunderlaget så att punktligheten kunde följas per linje
och analyseras varje månad. Fler realtidsskyltar köptes in för utplacering i Växjö centrum. Dedikerade
bussfiler färdigställdes på Liedbergsgatan under hösten. Informationsinsatser genomfördes löpande i
syfte att locka resenärer till att ladda sina kort i andra kanaler än ombord på bussen.
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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
11
aktiv utvecklingsaktör enligt definition
12

Måluppfyllelse RUS

Utfall 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 % (100%)

80 %

90 %

3/10 (3/10)

4/10

5/10

2016 års värden i parantes

Regional Utveckling
Den senaste måluppföljningen av indikatorn Gröna Kronobergs (RUS)-målen visade att tre av tio mål
var i linje med den långsiktiga målsättningen. De mål som bedömdes som uppfyllda var de som handlar
om jobb-, produktivitets- och befolkningstillväxt. Detta är tre mycket centrala mål för utvecklingen och
utmaningen framöver är att bibehålla den utvecklingen. Särskilt noterbart under det senaste året var den
goda jobbtillväxten.
Gröna Kronoberg 2025 har varit, som tidigare år, styrande för arbetet under året. Arbetet med att öka
samverkan i länet och kunskapen om Gröna Kronoberg 2025 har fortsatt genom exempelvis
kommunbesök och flera större konferenser.
Under 2017 har det varit något färre externa projekt som har ansökt om regionala utvecklingsmedel. De
projektägare som har ansökt om medel har Regional utveckling dock haft en tät relation med tidigt,
utifrån en ny modell, vilket resulterat i att måluppfyllelsen för indikatorn har överträffat målvärdet.
Genom ett mer proaktivt arbete gentemot projektägare har vi kunnat komma in tidigt i
utvecklingsprocessen. Vi har bland annat under året sett till att i alla våra informationsinsatser och
möten lyfta vikten av kontakt för projektutveckling, innan ansökan påbörjas; denna information har
också gått ut internt vilket gör att även berörda samordnare lyfter detta som en viktig aspekt i sina
respektive kontakter och nätverk. En annan enklare men än mer avgörande orsak är att det på vår
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.
11

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.
12
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webbplats, i anslutning till information om 1:1-medel och ansökningshandlingar, tydligt anges att
Region Kronoberg rekommenderar alla som vill ansöka om medel att ta kontakt med någon av
kontaktpersonerna på projektkontoret för en diskussion i god tid innan ansökan lämnas in.
Regional utveckling har under året förstärkt arbetet för att kunna stötta fler utvecklingsprojekt, både
internt och externt, vilket har resulterat i fler insatser totalt. Detta har i sin tur inneburit att vi nu har en
hög aktivitet och flera aktörer inblandade i projekt för att nå Gröna Kronobergs mål. Region
Kronoberg har under året startat flera projekt i egen regi, då externa projektägare i vissa fall saknats.
Arbete kring kompetensförsörjning har växlats upp, både strategiskt och i konkreta insatser. En analys
av arbetsmarknadens behov nu och framåt kombinerat med arbetskraftsutbudet har lett till riktade
insatser. Insatserna har varit både för att underlätta välgrundade studie- och yrkesval liksom för att
främja utbildningsinsatser i trånga sektorer.
Alla uppdrag till Regional utveckling, inom att vara en drivande utvecklingsaktör, är klara eller pågående.
Regionala utvecklingsnämnden har exempelvis enligt uppdrag fortsatt med att samordna ett
näringslivsråd och en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden har utarbetats under året
och antagits av regionala utvecklingsnämnden. Det är ett arbete som integreras med andra satsningar
som pågår som exempelvis serviceutveckling på landsbygden. En rad andra näringslivsinsatser har
också genomförts under året, särskilt genom våra bolag och samarbetspartners såsom ALMI,
företagsfabriken och Coompanion. Insatser i egen regi har genomförts direkt till företagare som
exempelvis digitaliserings- och internationaliseringscheckar samt Konsulttimmen. Region Kronoberg
har även startat ett arbete för fler ASF (arbetsintegrerande sociala företag) i regionen.
En uppväxling av samhällsplaneringsfrågorna har även skett. Under året har en ny länstransportplan
(LTP) tagits fram, en modell för ett uppkopplat Kronoberg har utarbetats (bredband), en ny
cykelstrategi är framtagen samt ett projekt för ökad samplanering har initierat.
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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 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

43 % (50%)

70 %

75 %

99,8 % (84,5%)

95 %

98 %

95 % (91%)

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

56 % (54%)

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
14
avfallsmängden

20 % (21 %)

25 %

30 %

33 % (30%)

50 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
13
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

Under 2017 genomfördes informationsinsatser för att öka användningen av förnybara drivmedel i
regionens bilpoolsbilar. Insatserna har inte haft avsedd effekt utan andelen förnybara bränslen
minskade med 7 procent jämfört med föregående år och ligger nu på 43 procent. Med nuvarande takt
är sannolikheten låg för att nå att nå 75 procent förnybart till 2018. Det kommer krävas flera insatser
om Region Kronoberg ska kunna öka andelen förnybart.
Regionens linjetrafik använder 99,8 procent förnybara drivmedel vilket även i år gav Region Kronoberg
en första plats i den nationella jämförelsen av andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken.
Andelen förnybar värme som används har ökat och är nu uppe i 95 procent. Målet för 2018 är därmed
redan uppnått. Region Kronoberg når även 2017 års mål om andel ekologiska livsmedel.
Under året sorterades 20 procent av avfallet ut, vilket är en försämring med 1 procent jämfört med
föregående år.
Användningen av produkter med utfasningsämnen har minskat med 33 procent jämfört med 2013 men
når inte 2017 års mål om en minskning med 50 procent. Region Kronobergs kompletta
miljöredovisning finns att läsa i bilaga (Miljöredovisning 2017).

13
14

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Exkl. matavfall
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”Region Kronoberg
redovisar ett resultat på 84
mnkr för 2017, vilket är en
positiv avvikelse med 22
mnkr mot det uppsatt
resultatmålet för 2017 på 62
mnkr”
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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. 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.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22
mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr.

Måluppfyllelse 2017
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund ekonomisk 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 ekonomiska planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Styrtal

Utfall 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

1,5 %, 84 mnkr
(1,6 %, 90 mnkr)

1,1 %, 62 mnkr

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

84 mnkr (90 mnkr)

Större än 0

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

191 mnkr (156 mnkr)

100 mnkr

40 mnkr

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Ja, uppnås samtliga
dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

3,0 % (3,0%)

2,0 %

3,0 %

92 % (104,5 %)

43 %

34 %

53,9 % (55,8%)

52,0 %

52,5 %

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

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning
Självfinansieringsgrad,
investeringar
(årets investeringar i förhållande
till årets resultat + årets
avskrivningar)
Självfinansiering, länstrafiken
totalt
2016 års värden i parantes
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RESULTATANALYS
Resultatuppföljning, mnkr
Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

Utfall
2016

Intäkter
Avgifter

660

645

15

647

Sålda tjänster

467

435

32

423

Övriga intäkter

398

295

103

416

1 525

1 374

151

1 486

-3 609

-3 637

28

-3 429

Hyrpersonal

-192

-47

-145

-156

Köpt vård

-473

-452

-21

-467

Offentligt finansierad privat vård

-262

-256

-5

-254

Trafik

-783

-770

-13

-745

Läkemedel

-676

-663

-13

-647

-1 065

-1 015

-50

-1 002

-206

-197

-9

-206

Summa kostnader

-7 265

-7 037

-228

-6 908

Verksamhetens nettokostnad

-5 740

-5 663

-77

-5 421

Skatteintäkter

4 529

4 555

-26

4 336

Statsbidrag

1 250

1 192

57

1 168

Resultat före finansnetto

39

84

-46

83

Finansnetto

46

-22

68

7

Resultat

84

62

22

90

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad

Övriga kostnader
Avskrivningar

Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2017 uppgår totalt till ett överskott på 84 mnkr. Redovisat
resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om 62 mnkr, motsvarande 1,1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, uppfylls.
Intäkter
Intäktssidan visar ett överskott på 151 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. De specialdestinerade
statsbidragen budgeteras mycket försiktigt eller inte alls på grund av dess tillfälliga och/eller osäkra
karaktär. Den positiva avvikelsen förklaras också av ändrad periodiseringsprincip för redovisning av
sjukskrivningsmiljarden.
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Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Utfall
ack 2016

Försäljning övriga medicinska tjänster

40

57

-17

42

Försäljning övriga tjänster

47

51

-5

44

153

76

77

145

Ersättning asylsökande

39

39

0

70

6-% ersättning vid upphandling*

31

17

14

27

Övriga bidrag och ersättningar

53

35

18

44

(mnkr)

Specialdestinerade statsbidrag

Övrigt
Totalt övriga intäkter

36

20

16

45

398

295

103

416

* 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.

TABELL: Övriga intäkter för perioden januari - december 2017

Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro. Totalt ökar
kostnaderna för egen personal med 180 mnkr eller 5,2 procent jämfört med 2016.
Höga kostnader för hyrpersonal påverkar resultatet negativt. Kostnaderna för hyrpersonal har de
senaste åren ökat kraftigt. En utveckling som fortsatt även under de två inledande tertialen 2017. Efter
beslut i regionfullmäktige har arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats.
Fokus och målsättningen under hösten har varit att Region Kronoberg från och med september ska
vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och att antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i
primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – vilket även är
målet i alla Sveriges landsting och regioner.
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Kostnad hyrpersonal
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-

DIAGRAM: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal (mnkr)

Satsningen på att fasa ut hyrpersonal genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för
patienter och personal. Samtidigt är det tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin
vilka kan avläsas i resultaträkningen. I september syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för
hyrpersonal sjönk markant jämfört med föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016.
Trenden har hållit i sig under årets sista månader då utfallet till och med ligger under 2016 års
månadsnivåer.
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Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal till 192 mnkr (HSN 191 mnkr) för 2017 att jämföra med 156
mnkr för 2016 (HSN 155 mnkr). Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 115 mnkr.
Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori framgår av nedanstående
tabell.
Avkumulerat 2017

(Tkr)

Sjuksköterskor

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum (PRC)
Psykiatricentrum (PSC)
Rättspsykiatrin (RPK)
Tandvårdscentrum (TVC)
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum (KBC)
Medicin- och Akutcentrum (MAC)
Medicinskt servicecentrum (MSC)
Hälso- och sjukvårdsgemensamt (HSJ)
Hälso- och Sjukvårdsutveckling (HSU)
SUMMA MÅNAD

Ackumulerat 2016

Övriga
yrkesgrupper

Summa

Övriga
yrkesgrupper

Sjuksköterskor

Läkare

Summa

59 747

0

0

59 747

54 394

435

0

54 828

25 817

3 064

2 144

31 025

32 226

595

111

32 932

3 205

12 639

977

16 820

4 064

1 856

389

6 310

0

0

2 356

2 356

0

0

799

799

27 919

26 131

1 469

55 520

26 463

18 675

478

45 615

7 101

12 899

539

20 539

5 604

6 274

628

12 506

2 629

2 554

0

5 183

468

1 755

0

2 223

0

0

0

0

108

0

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

126 417

57 287

7 486

191 190

123 327

29 589

2 405

155 321

TABELL: Kostnad för hyrpersonal per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall 2017 och 2016 (tkr)

PSC redovisar totalt lägre kostnader 2017 jämfört med 2016 och vuxenpsykiatrin är oberoende av
hyrpersonal. Övriga centrum redovisar ökade kostnader för hyrpersonal för helåret 2017 men sista
tertialet visar på ett trendbrott för PRC, MAC och MSC, med lägre månatliga kostnader i förhållande till
2016. Även MSC är nu oberoende av hyrpersonal.
Ökningen för kostnaden för hyrläkare ligger i nivå med den generella prisökningen medans kostnaden
för hyrsjuksköterskor ökat med över 90 procent. I genomsnitt är det efter december ca 44 hyrläkare
anlitade, vilket är en mer än december 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 30
efter 2016 till 49 efter december 2017.
Köpt vård
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall ack
2017

Budget
ack 2017

-335

-334

Avvikelse

Utfal ack
2016

-1

-332

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-19

-16

- Fritt vårdsökande

-36

-31

- Övrig

-66

-65

Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-121

-90

-31

-111

-17

-28

11

-24

-473

-452

-21

-467

TABELL: Köpt vård för perioden januari - december 2017

Den ej högspecialiserade vården redovisar ett underskott på 31 mnkr i förhållande till budget för 2017.
Kostnaderna ökar främst för Vårdgarantin och Fritt vårdsökande som har ökat med 25 procent
respektive 16 procent jämfört med 2016. Beaktas ska att Region Kronoberg 2017 haft kostnader för
köpt vård på ca 8 mnkr (varav ca 1 mnkr för vårdgarantin och 3 mnkr för fritt vårdsökande) som avser
utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som har avtal med Region Kronoberg.
Kostnaderna för utomlänspatienterna vidare faktureras.
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Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
Trafik
Den negativa budgetavvikelsen för trafikkostnader härrör i huvudsak från skolskjutsverksamheten och
serviceresor. Beaktas ska att dessa verksamheter också genererar positiva avvikelser på intäktssidan.
Läkemedel
Läkemedelskostnaderna överskrider budgeterad kostnad med 13 mnkr för perioden. Läkemedelskostnaderna har ökat med 29 mnkr eller 4,5 procent jämfört med 2016. En relativt stor del av kostnadsökningen ligger inom blödarpreparat med en liten patientgrupp. Övriga generella ökningar kan främst
hänföras till cancerläkemedel, blodförtunnandeläkemedel, diabetesläkemedel, ADHD-läkemedel och
TNF-hämmare. Ökningstakten bromsas av engångskostnader i samband med hemtagningen av
cytostatikahanteringen januari 2016, läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel.
Övriga kostnader
(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material

Utfall ack
2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Utfall ack
2016

-199

-179

-20

-183

Annat material

-95

-93

-2

-93

Övriga anslag

-134

-170

36

-138

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

-134

-132

-3

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-105

-90

-15

-97

Reparation och underhåll inventarier

-56

-55

-1

-56

Telefon, datakommunikation och porto

-25

-27

2

-24

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-46

-43

-3

-43

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

-89

-65

-24

-82

-182

-162

-20

-161

-1 065

-1 015

-50

-1 002

Övrigt,
Totalt övriga kostnader

-125

TABELL: Övriga kostnader perioden januari - december 2017

Sjukvårdsartiklar och medicinskt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
opererande enheter, endoskopienheten, byte av insulinpumpar, inkontinensartiklar samt dialysmaterial.
Här återfinns även underskott kopplat till ökning av mikrobiologiska, kemiska och patologiska analyser.
Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
medel under Regiongemensamt och Hälso- och sjukvårdsgemensamt samt medel för beslutade
satsningar som ännu inte förbrukats. Underskottet för övriga tjänster härrör till största delen från ITtjänster och konsultarvode avseende speciella utredningar.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala utjämningssystemet
Skatteintäkterna faller ut med 26 mnkr lägre än budget till följd av en försämrad skatteprognos. Utfallet
av generella statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet är 57 mnkr högre än budget, vilket
främst förklaras av att bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall som är 46 mnkr högre än
budgeterat.
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Finansnetto
Den positiva budgetavvikelsen på 68 mnkr för finansnettot förklaras främst av realisationsvinster från
kapital- och pensionsförvaltningen. Under året har försäljningar gjorts för att anpassa innehavet i
enlighet med den revidering som gjorts av reglementet för den finansiella verksamheten.
Nettokostnadsutveckling
Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2017 ökat med 5,9 procent jämfört med
föregående år. Nettokostnadsökningstakten är högre än genomsnittet i riket som är ca 5,1 procent.

8%
6%
4%
2%
0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015

2016

2017

Skatter o generella statsbidrag

DIAGRAM: Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnader samt utveckling av skatteintäkter, utjämning och

generella statsbidrag
Region Kronoberg hade under 2015 en förhållandevis hög nettokostnadsutveckling men lyckades under
2016 bromsa ökningstakten. Under 2017 har nettokostnadsutvecklingstakten ånyo ökat och ligger över
ökningstakten för finansieringssidan. För att skapa en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet krävs det att nettokostnadsökningen över tid inte överstiger ökningstakten för skatter,
utjämning och generella statsbidrag.
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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.
(Belopp i mnkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen

84

Balanskravsjusteringar

0

Resultat efter balanskravsjusteringar

84

Medel till resultatutjämningsreserv

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

84

Balanskravsresultat från tidigare år

0

Balanskravsresultat kvar att reglera

0

TABELL:

Balanskravsutredning

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 var målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag skulle uppgå till 1,1 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 62 mnkr.
Resultatet, efter balanskravsutredning, på 84 mnkr innebär att det finansiella målet för en god
ekonomisk hushållning uppfylls.
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Resultat per nämnd, mnkr
Utfall
2017

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Budget
2017

Avvikelse
2017

-3 983

-3 843

-140

-303

-319

16

Regional utvecklingsnämnd

-54

-56

2

Kulturnämnd

-56

-56

0

-8

-11

2

-1 012

-1 019

8

-325

-359

34

-5 740

-5 663

-77

Skatteintäkter

4 529

4 555

-26

Statsbidrag

1 250

1 192

57

Resultat före finansnetto

39

84

-46

Finansnetto

46

-22

68

Resultat

84

62

22

Trafiknämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Vårdval och tandvårdsstöd
Regionstyrelsen
Verksamhetens nettokostnad

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens årsresultat 2017 slutar på -139,6 mnkr. Jämfört med den prognos som lämnats
under året med -145,5 mnkr avslutas året således något bättre än väntat.
Det ackumulerade resultatet ligger nära det resultatmål på -130 mnkr som beslutades av regionfullmäktige och som krävdes för att Region Kronoberg skulle klara balanskravet, dvs ett noll-resultat.
Hälso- och sjukvården har genomfört åtgärder som inneburit kostnadssänkningar/resultatförbättringar
med mellan 65-70 mnkr, se redogörelse nedan. Resultatet har också förbättrats med anledning av
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden samt att hälso- och sjukvården tillförts oförbrukade
projektmedel från regional utveckling. Tillsammans bidrar de båda posterna med +17 mnkr.
Underskott jämfört med budget är starkt relaterat till personalsituationen och redovisas främst för
hyrpersonal samt köpt vård inom vårdgarantin/fritt vårdsökande. Även läkemedel, medicinsk service,
sjukresor och material överskrider budget.
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 med knappt 130 mnkr i löpande priser.
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Hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation har lett till att ett flertal åtgärder vidtagits för att bromsa
kostnadsutvecklingen. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2017 om nytt åtgärdsprogram
med syfte att reducera kostnader motsvarande 60 mnkr. Den främsta åtgärden var att påskynda
utfasningen av hyrpersonal, men även andra områden som vakanshållning av tjänster, läkemedelsanvändning och att öka intäkter för utomlänspatienter genomförs av verksamheten. Totalt uppnås en
effekt på knappt 42 mnkr, vilket är 18 mnkr mindre än det beslutade målet. Differensen utgörs av den
post som ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt, beviljade dispenser för användning av
hyrpersonal samt delar av läkemedel. Beslutet fattades efter att vuxenpsykiatrin redan påbörjat sin
utfasning av hyrpersonal som medfört kostnadssänkningar med 9 mnkr, som då ligger utanför
åtgärdsprogrammet.
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 att attrahera och behålla personal för att minimera dyra
alternativkostnader för främst hyrpersonal. Under 2017 har genomförda åtgärder enligt detta beslut i
form av öppenvårdsteam psykiatri, upphandling dosdispensering, ändrade regler glasögonbidrag och
reducering av antalet centrumchefer inneburit kostnadsreduceringar på totalt ca 16 mnkr. Genomförda
satsningar; nattindex 1,4, höjda löner till allmänläkare och satsning ob-tillägg har medfört
kostnadsökningar på ca 33 mnkr.
Trafiknämnden
Trafiknämndens redovisar för 2017 ett resultat som är 16 mnkr bättre än budget. Jämfört med
bokslutet 2016 så ökade intäkterna med 29 mnkr och kostnaderna med 44 mnkr.
Störst positiv avvikelse redovisar Öresundståg med 12 mnkr. För Öresundståg är det framförallt
hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som blev lägre än budget.
Störst negativ avvikelse redovisar Regiontrafik buss med – 6 mnkr. Resandet har minskat något jämfört
med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat, dels på grund av ökade indexkostnader och dels
på grund av utökad trafik.
Den totala självfinansieringsgraden för 2017 uppgick till 53,9 procent vilket är bättre än budget 2017
(52,1 procent) men lägre än bokslut 2016 (55,8 procent).
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Regional utvecklingsnämnd
Arbetet har i stort skett 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.
För 2017 visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 1,8 mnkr. De positiva avvikelserna beror till
största del på att verksamheterna har vakanser bland personalen på avdelningen. Verksamheterna har
därför inte bedrivits i den takt som planerats och kostnaderna har inte upparbetats.
På Kunskap och lärande har ett negativt resultat uppkommit vilket i sin helhet beror på den interkommunala ersättningen som inte kunde förutses. Det kom in leverantörsfaktor avseende höstterminen
2017 i slutet av december på högre belopp än beräknat. Denna kostnad har successivt ökat år från år.
Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 46 procent av total kostnadsomslutning vilket uppfylldes
då utfallet blev 54,7 procent.
Kulturnämnd
Arbete har genomförts enligt plan. Årlig förhandlingsframställan har skickats till Kulturrådet med
regionens prioriteringar. Kulturrådets styrelse har beslutat om årets fördelning av statsbidrag till
regionerna. För andra året i rad får Region Kronoberg en utökad ram i fördelningen av statsbidrag mot
bakgrund av vår regionala kulturplan och förhandlingsframställan. Det utökade statsbidraget gäller den
regionala samordningen på bild- och formområdet samt att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet.
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 0,1 mnkr ackumulerat på hela året. Inom
förvaltningen är det främst på personalsidan man inte har upparbetat alla kostnader. Även
Psykiatrihistoriska museet visar ett positivt resultat jämfört med budget.
Målbilden är att staten ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med
den regionala uppräkningen. Utfallet för styrtalet visar att den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än
den regionala uppräkningen. Region Kronoberg har dock fått utökade medel från staten gällande
särskilda satsningar.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Grimslövs folkhögskola redovisar för 2017 ett positivt resultat på 2,5 mnkr. Den positiva avvikelsen
beror på uthyrning av Ekhagen Kurs & Konferens till Alvesta kommun, ett systematiskt och målinriktat
ekonomiskt planerande samt ett effektivt användande av resurserna.
Riktvärdet för antal deltagarveckor uppgick till 4 802 dv. Enligt lägesrapporten för 2017, uppgick
antalet deltagarveckor till 4 985 dv, vilket innebär 104 procent av ingångsvärdet. Överproduktionen
förklaras med starten av Allmän kurs – Grundläggande nivå och de två nya profilkurserna; Berg &
Forsguide samt Safari & Vildmarksutbildning.
Verksamhetskvaliteten upplevs som fortsatt stabilt hög.
Vårdval
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett
överskott på 7,5 mnkr.
Vårdval Primärvård redovisar för 2017 ett överskott på 4,3 mnkr. Den positiva avvikelsen gentemot
budget förklaras till största delen av att besöksersättningen ger ett överskott och att bidraget till mobila
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läkare i Ljungby inte betalats ut på grund av svårighet att rekrytera. Resultatet dras ned av AT-ST
ersättningen redovisar ett underskott till följd av att man har anställt fler ST-läkare för att kunna möta
bristen på läkare inom primärvården. Resultatet dras också ned av att Hälso- och sjukvårdspengen visar
ett underskott på drygt 1 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit större än ursprungligt
prognosticerat.
Resultatet för Vårdval hud är 4,7 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att antalet vårdgivare och
därmed produktionen är lägre än budgeterat.
För barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisas ett underskott på 1,5 mnkr. Underskottet
förklaras främst av att införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen redovisar ett överskott på 34 mnkr för 2017. Under Regionstyrelsen redovisas
nettokostnaden för Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt och Förtroendemannaorganisationen. Samtliga enheter redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget. Den positiva
avvikelsen förklaras främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, lägre
pensionskostnader samt lägre personalkostnaderna till följd av vakanser och tjänstledigheter.
Finansiering
Finansieringen för 2017 är 100 mnkr högre än budgeterat. Det beror framförallt på bättre utfall för
läkemedelsförmånen och finansiella intäkter.

Finansiering, mnkr
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Förändring

2017

2017

2017

2016

mnkr

%

Skatter
Preliminärskatt
Avräkning skatteintäkter
Summa skatter

4 543

4 555

-14

-12

4 349

194

-14

-13

-1

4 529

4 555

-26

4 336

193

4%

Inkomstutjämningsbidrag

929

911

18

862

60

Kostnadsutjämningsavgift

-182

-175

-7

-165

0

45

45

0

44

-2

Regleringsavgift

-77

-93

16

-91

-10

Bidrag läkemedel inom förmånen

491

445

46

460

20

44

59

-15

59

53

Summa generella statsbidrag

1 250

1 192

58

1 169

121

7%

Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag

5 779

5 747

32

5 505

325

5%

84

12

72

19

-12

Finansiella kostnader

-38

-34

-4

-13

5

varav finansiell del pensioner

-36

-33

-3

-10

8

5 825

5 725

100

5 511

328

Generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag

Finansiella intäkter

Summa totalt

38

6%

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKL i december 2017. Skatteprognosen ger
ett utfall som är 26 mnkr lägre än budget.
Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 46 mnkr högre än budget. Det beror på att ingen
överenskommelse fanns då budgeten för 2017 gjordes. Budgeten utfick från utfallet från 2015 som
indexerats.
Övriga statsbidrag har ett utfall som är 15 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på att delar av
statsbidraget kring flyktingsituationen flyttats till posten regleringsavgift. De finansiella intäkterna är 72
mnkr högre än budget till följd av försäljningar som gjorts under året för att anpassa innehaven till
gällande reglemente.
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2,2 mdkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2017 är realt 3,0 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent,
och för kapitalförvaltningen 1,4 procent realt. Realiserad avkastning år 2017 i
pensionsmedelsförvaltningen är 59 mnkr och i likviditetsförvaltningen 23 mnkr. Region Kronoberg har
inte haft några banklån sedan 2001.

Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten15 och kan delas in i tre delar; likviditetsförvaltning, kapitalförvaltning och
pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna i de olika förvaltningarna är bokförda som omsättningstillgång,
vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Totalt uppgår per
31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2017

2016

25

-44

1 381

1 283

713

653

2 119

1 893

Likviditetsförvaltning (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, miljoner kronor
Likviditetsförvaltning
Den genomsnittliga likviditeten för 2017 uppgår till 1 362 mnkr det är en ökning med 64 mnkr jämfört
med föregående år. Under året har överföringar gjorts från likviditetsförvaltningen till
kapitalförvaltningen för att skapa avkastning.
Kapitalförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att
uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Avkastningen i
kapitalförvaltningen för år 2017 var 1,4 procent realt.
Pensionsmedelsförvaltning
Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2017 till 770 mnkr.
Totalt finns övervärden på 57 mnkr i pensionsmedelsförvaltningen.
2017

2016

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

384

337

47

53 %

359

291

68

48 %

Räntebärande
värdepapper

386

376

10

47 %

333

315

18

45 %

Likvida medel

0

0

0

0%

48

48

0

7%

770

713

57

100 %

740

653

86

100 %

Totalt

Marknadsvärde

Anskaff.värde

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde 2017 och 2016

15

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av regionfullmäktige 2017-04-26, § 45.
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Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Pensionsförpliktelserna
Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen
som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden
under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för
avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2017 till 4 798 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2017

2016

139

131

Pensionsskuld avsättning

1 784

1 650

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 875

2 974

Total Pensionsskuld

4 798

4 755

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor
Den totala pensionsskulden ökat med 43 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen har
minskat med 99 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 134 mnkr.
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 32
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är samma som jämfört med 2016.

För en mer detaljerad redovisning, se bilaga (Förvaltning av finansiella medel).
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård med hög
kvalitet, patientsäkerhet och att vara en attraktiv arbetsgivare kommer Region Kronoberg de närmaste
åren att stå inför ett omfattande re- och 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),
övriga inventarier och utrustning samt medicinsk teknik (MT), och fastigheter.
Under året fattades nedanstående investeringsbeslut för Region Kronobergs strategiska
generalplansinvesteringar:




Nya lokaler för specialisttandvården CLV. Klart för inflyttning våren 2019
Nytt ambulansgarage i Ljungby
Nya lokaler har hyrts in i hus ”Dockan” för att de stora ombyggnationerna ska kunna
genomföras på CLV

Fastighetsinvesteringarna uppgår 2017 till 196 mnkr, och jämfört med budget är investeringsvolymen
287 mnkr lägre. Den främsta orsaken är att det har blivit förskjutningar i framförallt
generalplansprojekten.

Utfall 2017

Budget 2017

Investeringsplan 2017

Utfall 2016

Informationsteknik

35

38

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

59

49

112

94

196

483

224

136

23

27

43

20

314

597

432

283

(Belopp i mnkr)

Fastigheter
Övriga inventarier
Totalt

TABELL: Investeringar 2017 jämfört med budget, investeringsplan och utfall föregående år
Självfinansieringsgraden var under 2017 92 procent (årets resultat tillsammans med nivån på
avskrivningarna i relation till investeringarna).
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Större investeringar under 2017
Informationsteknik

Belopp i mnkr

IT-infrastruktur Datakom – Ny teknisk plattform för zon-switchar

1,0

IT-infrastruktur Lagring – Ny regiongemensam plattform

6,6

IT-infrastruktur Server – Komplettering av virtuell serverplattform

1,3

IT-infrastruktur Skydd – Nya brandväggar

2,6

IT-system Ekonomi – Nytt ekonomisystem

3,6

IT-system Medicinsk service - Nytt röntgeninformationssystem

2,7

IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya moduler

4,4

IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya databasservrar

3,0

Investeringar kopplade till generalplan

1,1

Inventarier och Medicinteknisk utrustning
Ultraljudsapparater

4,2

Mindre buss till patienttransporter

1,2

Inspelningsmöjligheter scopisalar

1,1

Röntgengenomlysningssystem C-bågar

7,9

Gastroskop

0,7

Defibrillatorer

0,7

Storsnittsscanner

1,3

Färgningsmaskin

0,8

Ambulanser enligt utbytesplan

6,5

Tandvårdsbuss

4,5

Fastigheter
Färdigställda projekt
Förberedande markarbeten Sigfrid

22

Klinisk kemi CLV och Ljungby lasarett

29 resp 18

Ombyggnad av ögonkliniken CLV

38

Ombyggnad av röntgen CLV

32,5
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EKONOMISKA FAKTA – FEM ÅR I SAMMANDRAG
Ekonomisk fakta, (mnkr om inget annat anges)

not

2017

2016

2015

2014*

2013*

1

11,60

11,60

11,60

11,21

10,65

197 283

193 906

191 062

188 793

187 004

Verksamhetens nettokostnader

5 740

5 421

5 126

4 659

4 379

Personalkostnader

3 609

3 429

3 262

3 046

2 898

Hyrpersonal

192

156

115

73

65

Köpt vård

473

467

438

378

379

Såld vård (inkl tandvård)

447

405

379

390

382

676

647

616

558

533

491

460

440

417

404

Trafikkostnader, linjetrafik

516

492

478

457

408

Patientavgifter

156

160

165

160

158

Specialdestinerade statsbidrag

125

122

71

112

60

Trafikintäkter, linjetrafik

278

275

256

253

235

Avskrivningar

206

206

201

186

184

Årets investeringar

314

283

269

253

224

5 779

5 504

5 179

4 801

4 477

Årets resultat

84

90

52

156

-35

Justerat resultat enligt balanskravet

84

90

9

149

80

Avsättning pensioner

1 784

1 650

1 548

1 419

1 307

Pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)

2 875

2 974

3 070

3 121

3 251

1 430

1 346

1 256

1 175

1 019

32,0

32,0

31,8

32,4

30,6

Utdebitering, kr
Antal invånare, 1 nov

Läkemedelskostnader
Statsbidrag läkemedelsförmånen

Skatteintäkter och generella statsbidrag

2

2

Eget kapital
Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Genomsnittlig likviditet under året

-32,3

-38,7

-46,0

-53,7

-67,0

1 362

1 298

1 308

1 087

792

*Värden för perioden 2013-2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland med undantag för raderna Trafikkostnader, linjetrafik och Biljettintäkter, linjetrafik

Not 1) Inför 2015 genomfördes en skatteväxling på 39 öre med kommunerna i länet i samband med sammanslagningen av Landstinget Kronoberg och
Regionförbundet Södra Småland.
Not 2) Läkemedelsförmånen är ett riktat statsbidrag men ingår som en del i posten generella statsbidrag enligt resultaträkningen.
Not 3) Soliditeten beskrivs som procent; 100% innebär att allt ägande är finansierat med egna medel, 0% innebär att allt finansierats med belånade medel.
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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

Verksamhetens intäkter

2

1 525

1 486

Verksamhetens kostnader

3

-7 059

-6 701

Avskrivningar

4

-206

-206

-5 740

-5 421

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

4 529

4 336

Generella statsbidrag och utjämning

6

1 250

1 168

Finansiella intäkter

7

86

21

Finansiella kostnader

8

-40
84

-14
90

9

84

90

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

84

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

206

206

Gjorda avsättningar

20

134

102

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

4
429

-1
397

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

0

-124

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

-1

-3

23, 24

48
475

68
337

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

10

-15

-19

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-300

-266

Investeringsbidrag

11, 12

2

1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

1
-313

2
-283

13, 14

0

-34

22

-1
0

-1
-35

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

161

19

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1958

1939

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 120

1 958
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Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

10

35

36

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 216

1 114

Maskiner och inventarier

12

426

424

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

32

32

1 782

1 680

miljoner kr

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

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

53

51

Kortfristiga fordringar

16

513

513

Kortfristiga placeringar

17

2 094

1 937

Kassa och Bank

18

26

22

Summa omsättningstillgångar

2 686

2 522

Summa tillgångar

4 468

4 202

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

1 301

1 211

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

84

90

1 430

1 346

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

20, 21

Summa avsättningar

1 784

1 650

1 784

1 650

Skulder
Långfristiga skulder

22

2

3

Kortfristiga skulder

23

1 252

1 140

Kortfristig skuld till kreditinstitut

24

0

64

Summa skulder

1 254

1 207

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 468

4 202

2 314

2 393

561

581

8

8

472

484

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld
Kulturparken
Transitio
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NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCI PER

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 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 år 2017 ingår den definitiva slutavräkningen för 2016 och en preliminär slutavräkning för år
2017. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendationen RKR 4.2.

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
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
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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. Region Kronoberg tillämpar i enlighet med RKR 21
säkringsredovisning på valutarisken för utländska värdepapper. Den säkrade risken utgörs av värdeförändringar i
framtida kuponger och ursprungligt investerat belopp på grund av förändringar mellan svenska kronor och
utländsk valuta. Säkringsredovisningen finns närmare beskriven i säkringsdokumentationen.

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.

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)

3-5 år
10-50 år
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Verksamhetsanpassningar
byggnader i egna lokaler
Medicinteknisk utrustning
Fordon
Övriga inventarier

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 december 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
2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

8 717

8 394

Interna intäkter för verksamheten

-7 192

-6 907

Summa

1 525

1 486

13

0

Verksamhetens intäkter inkl interna poster

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

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

2017-12-31

2016-12-31

-14 251

-13 609

7 192

6 907

-7 059

-6 701

-206

-206

-7 266

-6 907

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

Avskrivningar
2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

16

15

Avskrivningar byggnader och anläggningar

94

96

Avskrivningar maskiner och inventarier

96

95

206

206

Summa

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa
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2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

4 543

4 349

7

6

-20

-19

4 529

4 336

Not 6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

930

862

45

44

491

460

44

59

-182

-165

-77

-91

1 250

1 168

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

4

3

Räntor

12

10

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper

68

6

2

2

86

21

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

-1

0

Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa
Not 7

Finansiella intäkter

Utdelningar värdepapper

Övriga finansiella intäkter
Summa
Not 8

Finansiella kostnader

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper
Räntekostnader
Ränta på pensionskostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9

0

0

-36

-10

-4

-4

-40

-14

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

84

90

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat

51

0

0

84

90

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2017-12-31

2016-12-31

103

91

-Årets aktiverade utgifter

15

19

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

-6

-8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

112

103

Ingående avskrivningar

-66

-59

-16

-15

6

8

-76

-66

35

36

2017-12-31

2016-12-31

2 816

2 810

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

Årets förändringar:
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärden
-Årets aktiverade utgifter

196

136

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

-12

-130

3 001

2 816

-1 702

-1 737

-94

-96

12

130

-1 785

-1 702

Mark
Ingående anskaffningsvärde

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 216

1 114

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Not 12

Maskiner och inventarier
2017-12-31

2016-12-31

1 429

1 353

110

111

-2

-1

-362

-35

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 176

1 429

Ingående avskrivningar

-1032

-970

-96

-95

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

-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

357

34

-770

-1032

27

8

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
-Utgifter under året
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

-7

19

21

27

426

424

Inför övergång till nytt ekonomisystem 1 januari 2018 har anläggningsregistret gåtts igenom och
anläggningstillgångar som skulle utrangerats tidigare har utrangerats per 31 december 2017.
Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2017-12-31

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

72

72

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

53

Not 14

Långfristiga fordringar
2017-12-31

2016-12-31

24

24

Fordran Småland Airport AB

8

8

Övriga långfristiga fordringar

0

0

32

32

2017-12-31

2016-12-31

Fordran Ryssbygymnasiet AB

Summa
Not 15

Förråd

Förråd

53

51

Summa

53

51

2017-12-31

2016-12-31

Kundfordringar

166

162

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-24

-20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

196

205

0

0

100

96

75

70

513

513

2017-12-31

2016-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

381

265

Aktier pensionsförvalting

337

291

Räntor överlikviditetsförvaltning

999

879

Räntor pensionsförvaltning

376

315

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

1

139

Likvida medel pensionsförvaltning

0
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2 094

1 937

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2017-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

381

381

413

Aktier pensionsförvalting

337

337

384

Räntor överlikviditetsförvaltning

999

999

1032

Räntor kapitalförvaltning

376

376

386

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

1

1

1

Likvida medel kapitalförvaltning

0

0

0

2 094

2 094

2 215

Not 16

Kortfristiga fordringar

Fordran skattekonto
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 17

Kortfristiga placeringar

Summa

Summa 2017-12-31

54

Not 18

Kassa och bank
2017-12-31

2016-12-31

Kassa

1

1

Bank

25

20

0

0

26

22

2017-12-31

2016-12-31

1 346

1 256

84

90

1 430

1 346

Inlåning bank
Summa
Not 19

Eget kapital

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
2017-12-31

2016-12-31

1650

1548

Pensionsutbetalningar

-34

-26

Nyintjänad pension

Ingående avsättning

113

132

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

25

6

Förändring av löneskatt

26

21

0

-3

Skulduppräkning utanför KPA
Övrigt
Utgående avsättning

5

-27

1 784

1 650

95

95

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 0,2 mnkr.
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Not 21

Pensionsförmåner
2017-12-31

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

3

3

Förmånerna omfattar 4 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension och 2 stycken med
visstidspension.

Not 22

Långfristiga skulder
2017-12-31

2016-12-31

Långfristiga skulder
Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

2

3

Summa

2

3

2017-12-31

2016-12-31

333

260

45

46

322

315

58

53

Not 23

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner
Personalens källskatt
Upplupna arbetsgivaravgifter

62

57

Avgiftsbestämd ålderspension

142

137

35

4

255

268

1 252

1 140

2017-12-31

2016-12-31

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

0

64

Summa

0

64

Förutbetalda skatteintäkter
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.

56

Not 25

Ansvarsförbindelser
2017-12-31

2016-12-31

2 974

3 070

-127

-110

-8

45

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte-och basbeloppsuppräkningar
Förändring löneskatt
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner

58

24

-19

-19

-3

-36

2 875

2 974

95

95

8

8

472

484

3 355

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 2 579 mnkr samt enskilt garanterat
för 109 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 044 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 har hösten 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar till 349 244 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 205 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 198 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 2017 uppgår premien till 27 138 000 kr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2017-12-31

2016-12-31

-1

-2

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

1

1

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar

4

0

Summa

4

-1

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

58

STIFTELSER OCH BOLAG
Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett antal stiftelser och bolag. Region Kronoberg är
enligt lag inte skyldig att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En
konsolidering har heller inte bedömt tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs
resultat- och balansräkning. Nedanför redovisas istället varje bolag och stiftelse separat.¨
AB Destination Småland, 100 procent
Bolaget är ett helägt bolag vars uppdrag är att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga
intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En
viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell
och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga
Smålandslän ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland.
Under 2017 har satsningen på Nationalparksdestination Åsnen och företagsutvecklande insatser
kommit igång. Vidare har Destination Småland under året tagit en aktiv roll i att initiera en
destinationsutvecklingsprocess i Glasriket. De stora internationella marknadsinsatserna som skett under
2017 har skett inom ramen för det Smålandsgemensamma samarbetet i Masterplan och haft fokus på
Tyskland, Danmark, Nederländerna och Norge. Under året har visitsmaland.se omarbetats och
vidareutvecklats.
-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 7,7 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2017 visar ett överskott på 0,1 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick
år 2017 till 7,2 mnkr (varav 1 mnkr i extra utvecklingsanslag).

Sideum Innovation AB, 100 procent
Bolaget är ett helägt vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.
RyssbyGymnasiet AB, 90 procent
RyssbyGymnasiet AB ägs till 90 procent av Region Kronoberg. Vida AB och Rottne Industri AB äger
vardera 5 procent efter en nyemission gjord 2014. RyssbyGymnasiet är en friskola sedan i juli 2002 med
elever från hela landet.
Bolaget erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom naturbruk, restaurang och livsmedel. Bolaget kan
även erbjuda yrkeshögskoleutbildning inom gastronomiskt entreprenörskap. Därutöver erbjuds
kortkurser inom respektive näring och även konferensservice.
-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 49,9 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2017 visar ett överskott på i underkant av 0,8 mnkr.

Kulturparken Småland AB, 59 procent
Kulturparken startade sin verksamhet i oktober 2008 och ägs till 41 procent av Växjö Kommun och 59
procent av Region Kronoberg. Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv
samt fullgör regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt annan kulturell verksamhet.
Bolaget bedriver verksamhet vid följande arenor/mötesplatser: Smålands museum/Sveriges
glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kulturarvcentrum Småland med Kronobergsarkivet, Kronobergs
lantbruksmuseum, Ryttmästargården, Kronobergs slottsruin samt Ångaren Thor.
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Antalet besökare på de olika arenorna har minskat något jämfört med rekordåret 2016.
Helårssammanställningen visar en minskning med närmare 11 000 besökare, till 119 382 besökare år
2017.
-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 34,1 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2017 visar ett mindre underskott på 0 mkr. Under år 2017 har Region Kronoberg
utbetalat drygt 10,6 mnkr i driftsbidrag.

Smaland Airport AB, 55 procent
Region Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Växjö Småland Airport AB. Flygplatsen ägs till
resterande del av Växjö och Alvesta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Växjö Småland Airport AB samt
annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvuduppdrag är att ta tillvara och utveckla
kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.
Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och
studier.
2017 blev ett mycket bra år. Passagerarutvecklingen under 2017 blev hela 42 procent. Totalt flög 242
000 passagerare. Ökningen beror till stor del på att ökad charterflygen, Wizzairs nya linjer till Tuzla och
Skopje samt Ryanairs nya linje till Gdansk.
Det statliga driftbidraget har återigen varit på agendan under året. Ett krav från trafikverket för att få ta
del av pengarna har varit att respektive flygplats måste ha ett SGEI (Services of general economic
interest) förordnande från sin ägare. För 2018 och framåt så ändras det till att flygplatser med under 200
000 passagerare går under GBER (General block exemption Regulation) och flygplatser med över 200
000 passagerare måste vara SGEI notifierade hos EU Comp. Då VXO nu har mer än 200 000
passagerare så kan vi inte gå under GBER och vi är heller ännu inte SGEI notifierade. Detta innebär att
vi tillsvidare inte får några driftbidragspengar och notifieringen måste därmed prioriteras.
År 2017 avslutades med att regeringen presenterade sin avsikt med att införa en flygskatt från och med
den 1 april 2018. Hur den skall implementeras är ännu inte klart. Vår uppfattning är att denna skatt är
skadlig för framför allt mindre regionala flygplatser.
-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 48,7 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2017 visar ett överskott på 2,6 mnkr. Bolaget har sedan år 2011 fått driftsbidrag från
ägarna på 14 mnkr år 2011 och därefter 10 mnkr årligen. Flygplatsens ägare har uttalat sin
avsikt att fortsätta stödja Växjö Småland Airport AB med driftbidrag tills verksamheten ger ett
positivt ekonomiskt resultat.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent
AB Regionteatern ägs till 49 procent av Region Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge med
29 procent och Växjö kommun med 22 procent av aktierna i bolaget.
Bolagets uppdrag är att bedriva teaterverksamhet samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i
Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid barn- och ungdomsteater samt amatörteater i
båda länen. Bolaget ska arbeta för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper. Verksamheten
ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet samt vara politiskt och ideologiskt oberoende.
Under år 2017 spelade 391 teaterföreställningar fördelade på 8 produktioner och 59 dansföreställningar
fördelade på 13 produktioner. Antalet övriga arrangemang uppgick till 410 stycken. Totalt nådde
Regionteatern under året en publik om 39 935 personer.
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-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 38,9 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2017 visar ett underskott på -0,1 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2017 till 11,6 mnkr medan det statliga anslaget år 2017 utgjorde 13,4 mnkr. För att
kunna fortsätta utvecklingen mot en modern scenkonstinstitution beslutade styrelsen om en
underbalanserad budget för 2017 med 0,75 mnkr. Resultatet avviker positivt från budget med
drygt 0,6 mnkr. Ägaranslagen räknas årligen upp i enlighet med konsortialavtal parterna
emellan. För år 2017 enades ägarna om en uppskrivning med 2,4 procent. För det statliga
anslaget gjordes en uppskrivning år 2017 med drygt 1,1 procent.

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent
Region Kronoberg äger Almi Företagspartner Kronobergs län AB tillsammans med majoritetsägaren
ALMI Företagspartner AB, det nationella moderbolaget.
Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom
attmedverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Bolaget erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa
och utvecklas.
-

Bolagets rörelseintäkter för år 2017 uppgick preliminärt till 21,4 mnkr och årets preliminära
resultat för år 2017 visar ett överskott på nästan 0,1 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till
bolaget år 2017 uppgick till 6,3 mnkr.

Företagsfabriken i Kronoberg AB, 33,3 procent
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs till 33,3 procent vardera av Region Kronoberg, Videum AB,
Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB.
Bolagets ändamål är att effektivisera kunskapsöverföringen och kommersialiseringen av akademiska
avknoppningar samt stötta kunskapsintensiva företag.
Bravo Entreprenurial Hub har under 2017 utvecklats och det har tagits fram ett nytt upplägg. Bravo
Entreprenurial Hub (Hubben) är ett verktyg för att öka inflödet till regionens inkubationsprocess, men
samtidigt fyller Hubben en viktig roll i hela innovationsstödsystemet. Hubben baseras på en digital
community för entreprenöriella människor i regioner – oavsett erfarenheter och härkomst. Här möts
och utvecklas människor och här finns det möjlighet till att gå vidare med idéer på sitt företagande och
inte minst så finns hjälpen att starta och utveckla sitt företagande. Under året har Företagsfabriken
stärkt sitt eget team med den nyinsatta tjänsten Produktions- och affärsutvecklingsansvarig som är en
koordinerande roll som effektiviserar inkubationsprocessen och ökar kvaliteten.
Ägarna har under året skrivit ett nytt ägardirektiv som legat till grund till styrelsens arbete för en
strategisk verksamhetsplan för åren 2018-2020 med den övergripande visionen: 2020 är
Företagsfabriken i Kronoberg den bästa regionala företagsinkubatorn i Sverige.
-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 3,1 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett mindre överskott på 0,01 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2017 till 1,1 mnkr.

IT-plattform Småland och Öland AB, 33,3 procent
IT-plattform Småland och Öland AB ägs till 33,3 procent vardera av Region Kronoberg, Småland
Turism AB samt Regionförbundet i Kalmar län.
Bolaget uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform för
turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare.
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Året 2017 har starkt präglats av ägaren Smålands Turism uppsägning av aktieavtalet som skedde under
2016. Ägarna Region Kronoberg samt Regionförbundet i Kalmar län avser fortsätta som ägare till
Bolaget varav aktieöverlåtelseavtal, samarbetsavtal samt avtal mellan Småland Turism och
Bolaget har arbetats fram under året. Vid årets utgång 2017 har inte en full överenskommelse kunnat
ske, varav avtal inte har signerats eller aktier överlåtits.
Under året har Bolaget har omförhandlat avtal med leverantören Visit Technology Group samt tekniska
arrangör Nordic Travel. I september lanserades bolagets nya marknadsplattform visitsmaland.se.
-

Nettoomsättningen för år 2017 uppgick preliminärt till 0,8 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2017 visar ett underskott på -0,3 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2017 till 0,75 mnkr.

Kust till Kust AB, 12,5 procent
Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom
Kust till Kustbanans trafiksystem.
Öresundståg AB, 12 procent
Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige,
inom avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och
utveckling.
AB Transitio, 5 procent
Region Kronoberg äger tillsammans med andra svenska trafikhuvudmän AB Transitio som är ett
samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska
trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för
fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon
mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.
Samtrafiken i Sverige AB, 2,1 procent
Region Kronoberg äger bolaget tillsammans med 37 andra svenska trafikföretag. Samtrafiken är ett
tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer
pålitligt. Det gör vi framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och genom
att förse branschen med kunskap och data om Sveriges resande.
Stiftelsen Musik i Kronoberg
Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen är att
i första hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med Stiftelsen
Musik i Skåne, med Region Skåne som huvudman, äger man Musik i Syd AB. Stiftelsen Musik i
Kronobergs huvudsakliga verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag och vidarebefordra
dessa till Musik i Syd AB. Styrelsen för Musik i Syd AB, med ledamöter från de två stiftelsestyrelserna,
har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands Musikarkiv, finns hos Musik i
Syd AB. Kammarorkestern Musica Vitae är en integrerad del av verksamheten och orkestern har fått en
allt starkare förankring i hela regionen.
Syftet med Musik i Syd är att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är
ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig
även utanför de större städerna. Musik i Syds verksamhet för barn- och ungdomar har hög prioritet och
erbjuder konsertupplevelser med levande musik inom många olika genrer. För Musik i Syd är det viktigt
att värna om och stimulera barn och ungdomars eget musikutövande. Exempel på detta är den
riksomfattande tävlingen Musik Direkt som har en stark förankring i Kronoberg.
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BILAGOR
Redovisning av uppdrag i Budget 2017
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.

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

Pågående

Regleras i
uppdragsspecifikationen
som årligen beslutas av
regionfullmäktige

Fördelning av ST-tjänster bör
prioriteras till primärvården/vårdvalet

Klar

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

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.
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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
(psykisk ohälsa bland unga)
Region Kronoberg ska verka för en
bra samordning av rehabilitering för
barn som drabbats av
funktionsnedsättning till följd av
allvarlig sjukdom.

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.
Minska antibiotikaförskrivningen i
16
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.
Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

16

Samverkan mot antibiotikaresistens
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Studiebesök i Skottland
(Edinburgh) följt av skotsk
medverkan på seminarium
och konferens i Växjö.
Skottland har i samhandling
mellan hälso- och sjukvård,
idéburen sektor, polis,
skola och socialtjänst
utvecklat såväl det
främjande arbetet som det
förebyggande i form av
tidiga samordnade insatser.
Deras modell Getting it
right for every child
(GIRFEC) är en viktig
inspirations- och
kunskapskälla. Samarbetet
med Edinburgh och
Highland 2017 väntas leda
till politiska beslut 2018 för
fortsatt utvecklings- och
förbättringsarbete med
inspiration av GIRFEC.
Arbetsgrupper fördelat på
regiongrupp och länsgrupp
med
kommunrepresentation
gällande arbetet med
psykisk hälsa finns i dag.

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, PVKhantering, VRI utredning
via strukturerad
journalgranskning
genomförd. Fortsatt
trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar,
Patientsäkerhetskulturenkät
är genomförd.

Pågående

Pågår men under hösten
2017 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.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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.
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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 hälsooch 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.

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 psykiatrisk 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.

Klar

Handlingsplan finns
upprättad och arbetet följer
plan.

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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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 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.

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

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen och
åtgärderna som beslutats i
jämställdhetsplanen.

Klar

Arbetet har pågått enligt plan
under året.
Språkpraktikprojektet fortsätter
även under 2018.

Klar

Översynen och kvalitetssäkring
genomfört. Endast
verksamhetsnära introduktion
återstår. Där sker en översyn
under 2018 och det finns med i
Verksamhetsplan 2018.

Klar

En handlingsplan med sex
åtgärdspunkter är framtagen
och kommer att genomföras
under 2018. Arbetsvillkoren har
utvecklats genom flera olika
åtgärder under 2017.

Klar

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

Pågående

Utfasningsplan antagen av HSnämnd juni 2017: 2017-09-01:
Hyroberoende av
allmänsjuksköterskor Halvering
av hyrläkare allmänmedicin
2018-02-01: Hyroberoende av
specialistsjuksköterskor 201809-01: Hyroberoende av läkare,
förutom specialister i
allmänmedicin
2019-01-01: Hyroberoende av
läkare allmänmedicin.

Klar

Arbetsgivarplattformen har
kompletterats.

Klar

Under året har medverkan i
forskningsprojektet hälsosam
schemaläggning och hållbara
arbetstider pågått. Under 2018
fortsätter utbildandet inom
hälsofrämjande arbetstider.
En partsgemensam
genomgång av flextidsavtalen
har skett, liksom en genomgång
av tillämpningen av årsarbetstid
inom hälso- och sjukvården.

Pågående

RAK-perspektivet är hela tiden
med i den
kompetensförsörjningsutmaning
Region Kronoberg är i.
Exempel på pågående åtgärder
är: primärvårdens projekt med
att prova att annan legitimerad

personal än läkare att
sjukskriver under dag 8-14 och
möjlighet för fysioterapeuter att
skicka remiss avseende
artrospatient till röntgen och
ortoped.

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Klar

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

Klar

En mängd insatser pågår för att
trygga kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.
Kompetensförsörjningsplan är
antagen. Arbetet följer
strukturen attrahera-rekryteraintroducera-behålla/utvecklaavsluta. En rekryteringsprognos
har tagits fram som grund och
styrning för arbetet.

Pågående

Stödjande material för att
arbeta med värdegrunden och
diskriminerings-grunderna är
framtagna. Utbildningar har
genomförts på arbetsplatsträffar
i verksamheterna.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår
värdegrund och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har
god kunskap om vår värdegrund
och om
diskrimineringsgrunderna.
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Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Samtliga nämnder och
styrelser

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

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

Klar

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

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.

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport
Region Kronobergs budget ska vara
jämställdhetssäkrad;
individbaserade styrtal ska
redovisas könsuppdelade.
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
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

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

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

ska vara utgångspunkten för
planeringen.

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.
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Pågående

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

Pågående

Totalt har 20
kliniker/verksamhetsområden
genomfört POK. Under året
har utvärdering gjorts av
befintligt POK-modell och
metodstöd i syfte att utveckla
och verksamhetsanpassa
POK-arbetet.

Pågående

Vad gäller förväntade
effekter har ett omfattande
arbete startats som omfattar
all verksamhet i Region
Kronoberg, inte bara hälsooch sjukvården. Det har
tagits fram ett systemstöd
där förväntade effekter ska
redovisas på respektive
handlingsplan. Ett exempel
där beräkningar har prövats
är tryckskador. Det kan
konstateras att arbetet
beräknades ge 1 700 färre
tryckskador, 25 frigjorda
vårdplatser samt reducera
kostnader med 70 miljoner
kronor. Kommande år
kommer arbetet med
förväntade effekter att
utvecklas och kan komma
omfatta fler
områden/insatser.

Pågående

Pågående arbete. Svårt att
mäta men arbete pågår. Via
RCC inventeras lämpliga
studier som kommuniceras
direkt till de olika
verksamheterna.
Sjuksköterskebristen gör till
del detta arbete d v s ökad
forskning lägre prioriterat.

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar
kontinuerlig uppföljning just
nu. Efter senaste
uppgraderingar av Cambio
Cosmic ska
infektionsverktyget komma
igång igen fram emot hösten
2018. Då kommer vi åter
kunna följa upp VRI
kontinuerligt. Tills dess gäller
SKL:s
punktprevalensmätningar
och strukturerad

journalgranskning.

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

Pågående

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

Ett näringslivsråd ska inrättas

Klar

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

En strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring,
forskning och utbildningsväsende.

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. Rapporter
framtagna om var dagens
utbildningar och forskning
finns, var näringslivet har sin
geografiska hemort samt
vilket kompetensbehov som
finns. Ett dialogmöte har
genomförts för att sprida
information om arbetet.

Klar

Två utbildningar angående
offentlig upphandling har
tagits fram och genomförts i
samverkan med nätverket för
näringslivschefer. En
utbildningsträff i västra delen
(Markaryd) och en i östra
delen (Tingsryd).

Klar

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

Klar

Förstudie genomförd vintern
2017. Resultatet presenteras
för kulturnämnden i februari
2018.

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

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

Stötta den konstnärliga utvecklingen
och arbeta för att kulturen ska nå
länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut
till fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering
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och fastighet) samt regionala
utvecklings-avdelningen,

72

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 genomförd.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få. Utvecklingsarbetet
fortsätter under 2018.

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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Miljöredovisning 2017
Region Kronobergs verksamhet påverkar miljön genom användning av förbrukningsmaterial,
kemikalier, läkemedel, livsmedel, energi, transporter och inköp av varor och tjänster.
Miljöprogrammet beskriver hur regionen internt ska arbeta för att utföra sitt uppdrag klimateffektivt,
resurseffektivt och hälsofrämjande. Insatserna riktas mot de områden som ger störst miljönytta. Det
kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, exempelvis genom att färre farliga kemikalier
används och nya byggnader byggs med material som bidrar till en god inomhusmiljö.
Genom att ha ett aktivt internt miljöarbete kan Region Kronoberg bidra till en hållbar utveckling och
själva vara ett föredöme inom miljö- och hållbarhet. Miljöredovisningen är en uppföljning av hur
arbetet går mot målen i miljöprogrammet.

Energi
Mål 2018


är elförbrukningen 85 kWh/m2
bruksarea17.



är värmeförbrukningen 9118 kWh/m2
bruksarea. (Normalårs korrigerat)19

Utgångsvärde
2013

Årsvärde 2017

Minskning
2013-2017

92,3 kWh/m2

84,52 kWh/ m2

– 8,4 %

– 4,1 %

97,920 kWh/m2

88,0 kWh/ m2

– 4,6 %

+ 0,1 %

Mål 2018

Förändring
2016-2017

Utfall 2017



ska 100 % av elen vara miljömärkt med Bra Miljöval eller liknande.

Målet är uppnått. Kravet har ställts vid
upphandling av elleverantör.



ska 95 % av värmen vara förnybar.

95 % av värmen är förnybar.



har regionen infört en riktlinje för Grön IT.

Riktlinje för Grön IT har inte tagits fram
under året.

Region Kronoberg använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till
uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning. Målsättningen är att
energin som används ska vara förnyelsebar och att energianvändningen är effektiv och långsiktigt
hållbar.
Fastighetsavdelningen har under året genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder, exempelvis utbyte
till närvarostyrd belysning och energironder på Centrallasarettet i Växjö. Optimering av energi- och
värmesystem i regionens lokaler utförs kontinuerligt. Under 2016 genomfördes byte av kyla och
justering av ventilation på vårdcentralen i Moheda vilket under 2017 gett resultat i en minskad
elförbrukning med hela 11,9 procent. Totalt sett har förbrukningen av el i regionens fastigheter minskat
med 4,1 procent under 2017.
Värmeförbrukningen har under året gått upp med totalt 0,1 procent. Sommaren 2017 var kall jämfört
med ett normalår vilket medförde att flera anläggningar hade en ökad värmeförbrukning under
sommarmånaderna.

Målet innebär att elförbrukningen år 2018 är 7 % lägre än 2013.
Målet är korrigerat pga. att vi fått mer exakta värmevärden på Grimslövs folkhögskola (installerat energimätare).
19 Målet innebär att värmeförbrukningen år 2018 är 7 % lägre än 2013 (normalårs korrigerat).
20 Utgångsvärdet korrigerat för att kunna jämföra värmeförbrukningen (energimätare på Grimslövs folkhögskola).
17
18
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Andelen förnybar värme som används har ökat och är nu uppe i 95 procent. Målet för 2018 är därmed
redan uppnått.
Även om Region Kronoberg inte har mål i miljöprogrammet om minskad användning av vatten eller
kyla följer fastigheter förbrukningen. Vattenförbrukningen har under 2017 minskat på de flesta
anläggningar och blev totalt 6,2 procent lägre jämfört med 2016. Minskningen beror delvis på att vissa
avdelningar haft minskad verksamhet i samband med ombyggnationer. Även användningen av fjärrkyla
har minskat under 2017. En kall sommar medförde en lägre kylförbrukning med 5,5 procent jämfört
med år 2016. Jämfört med 2013 har dock kylförbrukningen ökat med 3,8 procent på grund av utökad
användning av teknisk utrustning med kylbehov.
Transporter
Mål 2018

Utfall 2017



ska regionen leasa minst 3 elbilar.

Regionen leasar en elbil.



ska 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med
förnyelsebart bränsle.

Av antalet körda kilometer var 43 % med
förnyelsebart bränsle.



har antalet km med personbil i tjänsten minskat med 10 %
jämfört med 2013.

Användning av personbil i tjänsten har
minskat med 5 % jämfört med år 2013.



ersätts minst 2000 möten per år i verksamheten med Skypeoch videokonferenser.

Under 2017 genomfördes 4562 st. skype- och
videokonferenser.

Mål 2016-2018


ska kollektivtrafiksystemet bli mer resurseffektivt och bidra till
en minskad klimatpåverkan21
Styrtal/indikatorer som mäts och följs upp:

-

Samtliga fordon i upphandlad trafik ska köras med
förnyelsebara drivmedel 2020.

Andelen förnybara bränslen i linjetrafiken
(buss) är 99, 8 %.

-

Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh
år 2025 (0,02 g/kWh år 2014).

Utsläpp av partiklar från busstrafik var 0,015
g/kWh under 2017.

-

Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh
år 2025 (2g/kWh år 2014).

Utsläpp av kväveoxider från busstrafik var
1,9/kWh under 2017.

-

Energieffektiviteten ska öka. Max 0,15 kWh/personkilometer
busstrafiken år 2025

Energieffektiviteten var 0,29
kWh/personkilometer under 2017,



Under programperioden ska regionen verka för en klimatsmart
och hälsosam arbetspendling för alla medarbetare.

Under 2017 genomfördes
arbetspendlingsprojektet Grön effekt. Region
Kronoberg ansökte och beviljades EU medel
för genomförande av projekt för bl.a. hållbar
arbetspendling.

I regionens verksamheter sker många personresor och godstransporter. För att minska klimatpåverkan
och luftutsläpp från resor och transporter arbetar regionen bland annat för att öka användningen av
kollektivtrafik och resefria möten, leasa miljöbilar i bilpoolen samt att främja resor med cykel eller gång.
Under 2017 leasade Region Kronoberg en elbil och genomförde en upphandling av två elbilar som
levereras under våren 2018. Under året påbörjades även arbetet med att undersöka laddningsmöjligheter
i regionen för att möjliggöra ett införskaffande av fler elbilar.
Region Kronoberg leasar gasbilar, etanolbilar och mindre dieselbilar. Regionen har en målsättning om
att 75 procent av resorna med fordon från bilpoolen ske med förnyelsebart bränsle år 2018. Delmålet
21

Mål i trafikförsörjningsprogrammet, programperiod 2016-2025.
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för 2017 var att nå upp till 70 procent. Eftersom flera av gas- och etanolbilarna har tankats med bensin
blev andelen förnybart endast 43 procent under 2017, vilket är en försämring med 7 procent jämfört
med år 2016. Försämringen kan delvis bero på okunskap om att vi ska tanka förnybara drivmedel samt
begränsad tillgänglighet av tankställen med gas. Informationsinsatser har genomförts under året, men
de har inte haft förväntad effekt utan utvecklingen avseende användning av förnyelsebara bränslen går
åt fel håll. För att vända trenden under 2018 kommer bilarna i bilpoolen och verksamhetsbilarna att
förses med dekaler om att de ska tankas med förnybara bränslen. Tankning av fossilt bränsle i bilarna
kommer även registreras som avvikelser i Synergi.
Antalet körda kilometer körda med personbil ökade med 7 procent under 2017 jämfört med 2016 men
har minskat med 5 procent jämfört med 2013. I statistiken ingår körda kilometer med bilpoolsbilar,
privat bil i tjänsten och externa hyrbilar. Under 2017 användes bilpoolsbilarna 1 593 430 km vilket är en
ökning med 23 procent jämfört med 2016. Privat bil i tjänsten användes 871 685 km och extern hyrbil
108 203 km vilket är en minskning med 7 procent respektive 49 procent jämfört med föregående år.
Under 2017 genomfördes 4562 skype- och videokonferenser, vilket är en ökning med 24 procent
jämfört med 2016.
Regionens linjetrafik använder 99,8 procent förnybara drivmedel vilket även i år gav Region Kronoberg
en första plats i den nationella jämförelsen av andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken. Andelen
förnybart har ökat ytterligare något jämfört med 2016 och närmar sig nu 100 procent. Under andra
halvan av 2017 har nya fordon (Euro 6) tillkommit i både region – och stadsbusstrafiken, vilket bidrar
till att ytterligare minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten i busstrafiken.
Region Kronoberg har även mål om att verka för en klimatsmart och hälsosam arbetspendling för
medarbetarna. Under 2017 deltog 1012 av Region Kronobergs medarbetare i Grön effekt som var en
arbetspendlings- och hälsoutmaning. 113 medarbetare ställde bilen helt eller delvis till förmån för cykel,
gång eller kollektivtrafik vilket bidrog till en minskning av koldioxidutsläppen med 6 ton/år.
Kampanjen bidrog även till att våra medarbetare var mer fysiskt aktiva.
Under 2017 ansökte regionen om projektmedel från EU för att kunna starta upp projektet Hållbar
Mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektansökan beviljades och projektet startade upp under hösten 2017.
Syftet med projektet är att under tre år arbeta med att utveckla arbetspendling, godstransporter,
tjänsteresor och besöksresor i Region Kronoberg och andra arbetsplatser i regionen mot att bli mer
långsiktigt hållbara.
Lustgas
Mål 2016-2018

Utfall 2017



arbetar regionen med att minska utsläpp av lustgas från
förlossningen genom läcksökning och upphandlingskrav.



År 2022 har utsläppen av lustgas minskat med 80 % jämfört
med år 2013.

Läcksökningar har genomförts under året.

Långsiktigt mål
År 2017 var förbrukningen av lustgas
3150 kg.

Regionen arbetar för att minimera lustgasutsläppen eftersom lustgas har en negativ klimatpåverkan.
Under året har läcksökning av utrustningen genomförts. Region Kronoberg har ett långsiktigt mål om
att minska lustgasutsläppen med 80 procent. Målet kan nås genom att en central destruktionsanläggning
för lustgas kopplas till förlossningen på CLV i samband med flytt av BB och förlossningsavdelningen år
2020-2022.
Kemikalier
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Mål
År 2018

Utfall 2017



har 70 procent av antalet produkter med utfasningsämnen
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 41 produkter
ersatts med mindre hälsoskadliga eller
miljöfarliga produkter vilket motsvarar
53 %.



har 25 procent av antalet produkter med riskminskningsämnen23
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 68 produkter med
riskminskningsämnen ersatts vilket
motsvarar 23 %.

22

Att regionen arbetar med att byta ut och minska användningen av särskilt farliga ämnen har en positiv
påverkan på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön.
Under 2017 minskade utfasningsämnena med 33 procent. Den stora minskningen beror på att klinisk
kemi har bytt ut instrument med tillhörande kemikalier samt att de i samband med flytt till nya lokaler
har genomfört en utrensning av kemikalier som inte längre används.
Antalet riskminskningsämnen som används i regionen har under året minskat med 8 procent och totalt
med 23 procent jämfört med år 2013.
Inom tandvården har hälsoskadliga ämnen fasats ut i samband med upphandling. Det har främst varit
produkter med reproduktionstoxiska och hormonstörande ämnen som till exempel hexan, kloroform
och triklosan. De generella produkterna som används inom driftverksamhet, medicinsk teknik och
vården har inte förändrats nämnvärt och under 2018-2019 kommer arbetat främst att fokuseras på
utfasning av driftsprodukter.
Miljöanpassad byggnation
Mål 2014-2018

Utfall 2017



ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras
i Byggvarubedömningen24 och prioriterade utfasningsämnen ska
undvikas så långt som möjligt.

Vid nybyggnationer dokumenteras
byggnadsvaror i Byggvarubedömningen.
Detta görs även i mindre omfattning vid
större ombyggnationer.



ska regionens nybyggnationer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad25
med målsättningen om att nå minst silvernivå.

Genomförs vid nybyggnation.



ska större ombyggnationer som omfattar installationstekniska
system uppfylla relevanta krav enligt Miljöbyggnad.

Har ej genomförts under året.

Genom att välja material med mindre hälsopåverkan och ställa miljökrav på materialet vid ny- och
ombyggnation kan regionen minska mängden farliga ämnen i sina fastigheter. Detta bidrar till att främja
en god inomhusmiljö för alla medarbetare och patienter.
Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring för att säkra låg energianvändning, en god inomhusmiljö samt att
miljö- och hälsovänliga byggvaror används. Region Kronoberg har som målsättning att samtliga
nybyggnationer i regionens regi ska sikta mot minst silvernivå enligt Miljöbyggnad.

Livsmedel
18,19

Enligt Kemikalieinspektionen är utfasnings- och riskminskningsämnen hälso- eller miljöfarliga ämnen med egenskaper
som t.ex. cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, miljöfarliga, allergiframkallande eller giftiga. Samtliga
riskminskningsämnen kan inte fasas ut då vissa produkter inte går att ersätta i dagsläget.
24
25

Databas för miljöbedömning av byggvaror, https://www.byggvarubedomningen.se/
Certifieringssystem för byggnader, https://www.sgbc.se/
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Mål 2018

Utfall 2017



är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala
livsmedelskostnaden.

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till
56 % av den totala livsmedelskostnaden.



är Kost och restauranger fortsatt KRAV26-certifierade.

Kost- och restauranger har fortsatt vara
KRAV-certifierade.



fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ.

Under året har Kost och restauranger
dagligen erbjudit ett vegetariskt alternativ.

Att regionen köper hållbara livsmedel bidrar till minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel till
yt- och grundvatten och främjar den biologiska mångfalden.
Region Kronoberg hade även under 2017 den högsta andelen ekologiska livsmedel i jämförelse med
övriga landsting och regioner. Kost och restauranger har nått delmålet för 2017 om att 56 procent av
alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska. Medarbetarnas engagemang har medfört att krämer,
såser, soppa och många fler maträtter tillagas från grunden av hållbara råvaror. En upphandling av
lokalproducerade ekologiska ägg har genomförts och under 2017 köpte köken ca 16 ton ekologiska ägg,
vilket var en bidragande del för att delmålet för 2017 kunde nås. I dagsläget är mer än 160 ekologiska
livsmedel upphandlade.
Genom att köpa ekologiska livsmedel bidrar Region Kronoberg även till att nå länsstyrelsens regionala
miljömål om att andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 75 procent av den offentliga konsumtionen av
livsmedel år 2020.
Läkemedel
Mål 2014-2018

Utfall 2017



minskar kassationen av läkemedel

År 2017 kasserades 5292 kg läkemedel i
regionen.



tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade
läkemedel

Miljöaspekter beaktas vid den årliga
revideringen av rekommenderade
läkemedel.



har antalet recept på fysisk aktivitet, FAR, ökat till minst 2400 per
år



är förskrivningen av antibiotika högst 290 recept/1000 invånare
per år

År 2018
1357 st. recept på fysisk aktivitet skrevs ut
under 2017.
Förskrivningen under året var 316
recept/1000 invånare.

Läkemedelskommittén följer kunskapsutvecklingen kring läkemedels miljöpåverkan och beaktar
miljöaspekter vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel.
Under 2017 förskrevs 1357 recept på fysisk aktivitet vilket är en ökning med 47 recept jämfört med
2016. Två tredjedelar av recepten förskrevs till kvinnor och nästan hälften av recepten förskrivs på
vårdcentralerna. Primärvårdens hälsoenhet arbetar kontinuerligt med att i dialog med de förskrivande
enheterna ge stöd i att identifiera de patienter som är i behov av recept på fysisk aktivitet. Dialogen sker
både konsultativt i enskilda fall och som information på arbetsplatsträffar.
År 2017 var antibiotikaförskrivningen 316 recept/1000 invånare i Kronoberg vilket är en ökning
jämfört med 2016. Kronobergs ökning 2017 avviker från utvecklingen för rikssnittet, vilket gör att
Kronoberg åter tillhör de län som har en högre förskrivning än rikssnittet. Det långsiktiga målet för
hela landet är att förskrivningen av antibiotika inte ska överstiga 250 recept per tusen invånare och år.
26

KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel.
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Strama Kronoberg (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens) arbetar systematiskt med frågan på flera sätt, bland annat genom uppsökande
verksamhet i primärvården, kvartalsvisa utskick med förskrivningssiffror på vårdcentralsnivå, seminarier
för utbildningsläkare och information till allmänheten om när antibiotika gör nytta.
Under året kasserades 5292 kg läkemedel vilket är en ökning med 706 kg jämfört med år 2014.
Produkter
Mål 2016-2018

Utfall 2017



genomförs en översyn av förbrukningsvaror med syfte att
identifiera varor som regionen kan minska användningen av,
alternativt ersätta med mindre miljöbelastande material. Utbyten
ska ske med bibehållen säkerhet för patienter och personal.



ska 25 procent av textilerna, under avtalsperioden, vara
producerade av alternativa material med mindre miljöbelastning än
konventionell bomull.

Under året genomfördes ingen översyn av
förbrukningsvaror med syfte att minska
miljöbelastande material.
Andelen textilier med mindre
miljöbelastande material var 38 % under
2017.

En stor del av de textilier som används i hälso- och sjukvården är av bomull. I den globala
bomullsodlingen används stora mängder bekämpningsmedel och vatten. För att minska miljöpåverkan
har regionen som målsättning att ersätta en del av textilierna med alternativa material med mindre
miljöbelastning än konventionell bomull. Krav på hållbara fibrer ställdes i upphandlingen av textilier,
bland annat upphandlades bussaronger av tencel, vilket bidrog till resultatet om 38 procent för 2017.
Målet om 25 procent textilier av mindre miljöbelastande material till år 2018 är därmed redan uppnått
med råge.
Upphandling
Mål 2016-2018

Utfall 2017



genomförs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) med hjälp av framtagna riktlinjer för miljöanpassad
upphandling.



används tillämpliga hållbarhetskrav från Upphandlingsmyndigheten
med flera i framtagandet av förfrågningsunderlag enligt lagen om
offentlig upphandling, lagen om valfrihet (LOV) och lagen om
upphandling i försörjningssektorn (LUF).

Upphandlingar genomförs enligt riktlinjer för
miljöanpassad upphandling.

Miljö- och hållbarhetskrav ställs i de flesta
upphandlingar.

Region Kronoberg arbetar för att upphandla varor och tjänster som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara och som stöd i detta arbete används riktlinjer för miljöanpassad upphandling.
Under år 2017 har arbete med miljökrav eller uppföljning av krav genomförts i upphandlingar inom ett
flertal områden till exempel textil, tandvård, livsmedel och avfallsentreprenör.
Region Kronoberg ställer även krav på leverantörer i upphandlingar enligt den nationella
uppförandekoden för etiskt och socialt ansvarstagande. Det innebär att leverantörerna ska garantera att
krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en
direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden.

Avfall och återvinning
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Mål 2018

Utfall 2017

är materialåtervinningsgraden27 minst 33 % av den totala
avfallsmängden från regionens sjukhusfastigheter28.

År 2017 källsorterades 20 % av avfallet ut.

Mål 2016-2018


genomförs en översyn av inköpsrutiner och hanteringen av
kontorsmöbler med syfte att öka andelen möbler som återanvänds.

En översyn av hanteringen av möbler
påbörjades under året.

I Region Kronoberg används stora volymer varor och förbrukningsmaterial vilket medför en stor
miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och avfallshantering. Regionen arbetar aktivt för att
hushålla med resurser, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. Under året
sorterades 20 procent av avfallet ut, vilket är en försämring med en procent jämfört med föregående år.
Vid beräkningen av andel utsorterat avfall är inte utsorterat matavfall medräknat. I den nationella
jämförelsen av miljöarbetet i regioner och landsting blir siffran för Kronoberg högre eftersom matavfall
inkluderas i den statistiken.
Under 2018 kommer plockanalyser genomföras av det brännbara avfallet. Syftet är att undersöka om
utsorteringen av någon fraktion kan förbättras.
Så når Region Kronoberg målen
För att regionen ska ha ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete är det viktigt att miljö och
hållbarhet integreras tidigt i kvalitets- och utvecklingsarbete, i planerings- och styrningsfrågor samt att
miljöfrågorna är förankrade i budget och verksamhetsplaner. Alla medarbetares insats behövs för att
regionens miljöarbete ska bli framgångsrikt.
En förutsättning för detta är att medarbetarna är delaktiga, motiverade och har kunskap om miljö- och
hållbarhetsfrågor. Under 2016 togs en grundläggande, webbaserad miljöutbildning fram samt en
fördjupning om läkemedel och miljö avsedd för förskrivare.

Mål 2016-2018


Utfall 2017

utbildas regionens anställda i miljö genom en webbaserad
utbildning.

Under 2017 har 98 personer genomfört
webbutbildningen i miljö.

Under 2017 genomförde 98 personer webbutbildningen i miljö. Totalt har totalt 1041 personer
genomfört utbildningen under 2016 och 2017 vilket motsvarar 18 procent av medarbetaren i Region
Kronoberg.
Miljöarbete i samverkan
Inom den regionala samarbetsplattformen för miljö- och klimatfrågor i länet, Green Act Kronoberg,
har arbetet under året fokuserat på två temaområden; cirkulär ekonomi och transporter. Inom cirkulär
ekonomi har fokus varit på kompetenshöjande insatser. En projektansökan som ska stödja näringsliv
och kommuner med kompetenshöjning inom cirkulär ekonomi är inskickad till tillväxtverket. Inom
transporter kommer fokus att vara förnybara drivmedel bl.a. biogas och förnybart flygbränsle. Kontakt
har tagits med Klimatkomissionen i Kalmar län och Klimatsamverkan Blekinge som visat intresse av
samverkan kring förnybart drivmedel.
27

Materialåtervinningsgrad exklusive matavfall från sjukhusfastigheter.

28

Centrallasarettet i Växjö, Ljungby lasarett och Sigfridsområdet.
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Projektet Hållbar mobilitet, med syfte att minska antalet resor med bil, öka användningen av
kollektivtrafik och effektivisera person – och godstransporter, har startat igång under 2017.
Projektgruppen har besökt kommunerna i Kronoberg och kommer därefter även att ta kontakt med
företag som kan vara intresserade av att delta i projektet. Region Kronoberg kommer som organisation
också att delta i projektet.
Nationell jämförelse av miljöarbetet
Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med landsting och regioner tagit fram sex
miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som Öppna jämförelser. Syftet med att
jämföra miljöarbetet är att stimulera landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Jämförelsen som genomfördes 2017
baseras på resultat från 2016. I tabell 1 sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en
jämförelse görs med de nationella resultaten. Totalt placerade sig Kronoberg på en fjärdeplats.
Miljöindikatorer, resultat och ranking Kronoberg 2017
Resultat 2017
Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare),
åldersstandardiserat
Ekologiska livsmedel (%)

Bästa

Sämsta

238

342

Kronoberg

Ranking

288

13 av 21

54

18

54

1 av 21

Energianvändning lokaler (kWh/m2 BRA)

148

242

182

5 av 21

Förnybar energi i kollektivtrafiken (%)

99,6

21

99,6

1 av 21

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2/inv.)

1,3

5,4

4,5

15 av 21

Avfallsåtervinning inkl. matavfall (andel materialåtervinning)

43

20

31

9 av 21
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Barnbokslut 2017
Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta barnets rättigheter i
barnkonventionen.
Likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering
Region Kronobergs värdegrund utgår från respekt för människan. Vi arbetar för allas lika värde,
jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.


Rätten till likvärdiga villkor för barns uppväxt och utveckling: Inom Barn- och ungdomshabiliteringen
pågår ett arbete under 2017-2019 med genomgång/utveckling av samtliga vårdprocesser för
likvärdig habilitering.



Folkhälsa och social utveckling har genomfört hbtq-diplomering av personal inom elevhälsan i
länet.



Rätten till likvärdig tillgång till utbildning: Att öka tillgängligheten till lärande och måluppfyllelse för
nyanlända elever har varit ett fokus i fler av kommunerna, bl.a. genom att arbeta med
språkutvecklande undervisning. Kompetens och lärande och Folkhälsa och social utveckling har i
samverkan med länets kommuner bedrivit projektet Plug In 2.0 som syftar till att motverka avhopp
från gymnasieskolan.



För att skapa en större likvärdighet och ökad tillgänglighet till digital teknik har Kompetens och
lärande tillsammans med AV-media åkt runt till skolorna i länet med en buss lastad med ny
spännande teknik. Projektet är en del av satsningen Mot nya höjder och är kopplad till den
nationella IT-strategin.

Barnanpassad information och barnets delaktighet
Barn har rätt att vara informerad om, och delaktiga i, frågor som berör deras liv, samt rätt till
information som de kan förstå, på ett enkelt och begripligt språk.



Rätten till information: Kompetens och lärande har tillsammans med elever på en högstadieskola i
länet tagit fram dialogkort med scenarier kring barn och ungas användning av digitala verktyg och
medier.



Kompetens och lärande har utformat en film där barn har blivit intervjuade kring vuxnas
användning av digitala medier.



Folkhälsa och socialutveckling har tagit fram en film med tillhörande tryckt materiel för att
marknadsföra egenprovtagning av klamydia för unga.

Region Kronoberg har under 2017 genomfört ett flertal utvärderingar som riktat sig till barn och som
har använts för att förbättra verksamheten och ge ökad kunskap och kompetens:


Rätten till delaktighet: Elever från Hagaskolan i Alvesta förmedlade sina åsikter om vad de upplever är
viktigt att länets vuxna fokuserar på inom det förebyggande arbetet med ANDT i länet. Deras
åsikter filmades och användes vid en regional folkhälsokonferens som arrangerades av Folkhälsa
och socialutveckling tillsammans med länsstyrelsen under våren.



Öron-, näsa- halskliniken har genomfört en första patientnöjdhetsmätning bland barn för att
inhämta resultat som kan bidra till verksamhetsutveckling.
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Barn och ungdomshälsan och Barn- och ungdomskliniken har två gånger under året genomfört
patientnöjdhetsmätning där barn mellan 11-18 år fått möjlighet att delge sina åsikter. Resultatet
används till att genomföra förbättringar i verksamheten.



Barn och ungdomshälsans grupputbildningar kopplat till barns/ungdomars
funktionsnedsättningar har utvärderats av barn och ungdomar kring t.ex. innehåll, delaktighet
och hur utbildningen kan utvecklas.



En kvalitativ och kvantitativ studie om ungdomars tillit till vuxna genomfördes med bl.a. 16
fokusgruppsintervjuer av ungdomar 16-19 år. Studien syftar till att få kunskap om ungdomars
erfarenheter kring tillit till vuxna, vilka vuxna de har tillit till, samt vad som kan rasera
respektive vad som kan öka tilliten.



Länstrafiken har undersökt nöjdhet bland resande. Analysen av resandet visar att 15-19-åringar
använder kollektiva färdmedel betydligt oftare än resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till
största del i form av skolskjuts som bekostas av hemkommunen men även i form av
fritidsresande. Kundmätningar bland regelbundna resenärer (de som reser minst 1
gång/månad) visar att nöjdhetsvärdena för ungdomar mellan 15-19 år som föregående år ökat
till att ligga i paritet med värdena för den övriga befolkningen istället sjunkit under 2017. Det
försämrade värdet ska tolkas med viss försiktighet pga. den nya undersökningsmetodiken med
webbenkäter istället för de tidigare telefonintervjuerna.

Kundnöjdhet



Ungdomar 15-19 år

Totalt resultat

2016

2017

2016

2017

Nöjd kundindex

75 %

65 %

72 %

68 %

Nöjdhet senaste resan

86 %

82 %

83 %

84 %

Förarens bemötande

82 %

74 %

81 %

80 %

Rätten till delaktighet och information: Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål har 2017
registrerat 80 ärenden som rör barn upp till 19 år (2016: 78 ärenden, 2015: 100 ärenden).
Barnärenden motsvarar 8,9 procent av alla ärenden (2016: 7,8 procent, 2015: 11,5 procent).
Ärenden inom vård och behandling är vanligast, följt av ärenden som rör klagomål på
kommunikation. Kontaktorsaker ser snarlik ut för vuxna.

Kontaktorsak barn och unga

% 2015

% 2016

% 2017

Vård och behandling

42

43

39

Kommunikation

35

32

23

Organisation och tillgänglighet

14

8

16

Vårdansvar

2

4

10

Administrativ hantering

1

1

8

Medicinsk dokumentation och
sekretess

3

7

5

Ekonomi

2

4

0

Ej vald eller övrigt

1

3,8

0
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Goda levnadsvillkor för barn och arbetet mot barn som far illa
Region Kronoberg ska verka för att barn ska ha goda och jämlika levnadsvillkor samt en trygg och
säker livsmiljö i Kronobergs län. Regionen har ett särskilt ansvar för att upptäcka och stödja barn som
far illa.


Rätten till bästa uppnåeliga hälsa: Barnkliniken och ambulansverksamheten har påbörjat utbildning
i PEPP( Pediatric Education for Prehospital Professionals) för att ytterligare förbättra
omvårdnaden av svårt sjuka barn.



En transportriktlinje för livshotande tillstånd hos barn som kommer från västra länsdelen till
Växjö är framtagen och fastställd.



Rätten till goda levnadsvillkor: Region Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg har under 2017
arbetat fram en gemensam handlingsplan för Tobacco Endgame för att långsiktigt minska
tobaksanvändningen bland unga och vuxna samt minska ojämlikheterna i hälsa och främja en
förbättrad folkhälsa i befolkningen.



En vision för arbetet med barnens bästa är att i Kronoberg ges alla barn och unga
förutsättningar att må bra och att slutföra gymnasieskolan utifrån sina egna möjligheter. I
december genomfördes ett seminarium och en konferens med medverkande från Edinburgh
och Highland, Skottland. Syftet var att sprida kunskap om Skottlands arbete med ’Getting it
right for every child’ och att ytterligare befästa det länsgensamma samarbetet för barnens bästa
och barnets rättigheter.



Folkhälsa och social utveckling har genomfört ett utredningsuppdrag kring länsgemensam
organisering för insatser till barn och unga.



AV-media har genomfört utbildning inom Alternativa verktyg för att alla elever ska kunna
tillgodo se sig undervisning utifrån varje individs behov och nivå.



Region Kronoberg har under året bidragit till ökad kompetens och kunskap i samverkan med
olika aktörer i länet:
o

ökad medvetenhet bland barnhälsovårdspersonal och förskolepersonal kring användningen
av digitala medier för att undvika barns och ungdomars ohälsa kopplat till
skärmanvändning.

o

stöd till länets implementeringsarbete av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom
missbruks- och beroendevården.

o

utbildning och handledning i lärverktyg med inriktning på kognitiva svårigheter för
förskola och skola.

o

insatser i länets kommuner med inriktning på barn och unga med kognitiva svårigheter.

o

utbildningsdagar om barn, unga, föräldrar och internet som vänder sig till personal, elever
och personal inom förskola och skola.

o

utbildning och kompetensutveckling för länets familjehem.

o

stöd och utveckling av föräldraskapsstöd i samarbete med länsstyrelsen och länets
kommuner.

o

föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för det länsövergripande nätverket
Kvinnofrid Kronoberg.
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Skydd mot våld och övergrepp, samt rätten till information: Region Kronoberg har tillsammans med bl.a.
Noaks Ark startat upp projektet Friends to friends med syfte att öka kunskapen kring sexuell och
reproduktiv hälsa, liksom om rättigheter och skydd mot våld och övergrepp, bland nyanlända
ungdomar.


Skydd mot våld och övergrepp: Folkhälsa och social utveckling har tillsammans med Kvinnokliniken
implementerat verktyget SEXIT för att identifiera sexuellt risktagande hos ungdomar som
uppsöker ungdomsmottagningen i Växjö och Ljungby.



Ambulansverksamheten har under året haft stort fokus på barn som far illa. Ett femtiotal
orosanmälningar har lämnats till kommuner i länet.



Barn- och ungdomskliniken har utifrån regionens riktlinjer tagit fram arbetssätt för barn som
närstående samt skydd mot våld och övergrepp.



Barnahus i Kronobergs län invigdes den 2 juni 2017 och är en samverkan mellan polis,
åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om
misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Målet är att ge barn som
misstänks vara utsatta för brott, den hjälp de behöver i form av rättstrygghet, brottskydd, gott
bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser.
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Nyckelaktivitet 2017

Mål

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Andel patienter under 18 år av dem som
omfattas av vårdgarantin som fick komma
på ett läkarbesök i primärvården inom 7
dagar (Helår)

100 %

96,8 %

97,5 %

94 %

94 %

94%

Andel patienter under 18 år som omfattas
av vårdgarantin och utfört planerat
läkarbesök i specialiserad vård inom 90
dagar (Helår)

100 %

97,5 %

95 %

97 %

78 %

88%

Andel patienter under 18 år som fått träffa
läkare vid landstingets barnakut inom 4
timmar

>90 %

-

85 %

94 %

95 %

95%

Andel patienter 1-17 år med livshotande
tillstånd (prio 1) som nås av ambulans
inom 10 minuter

>60 %

-

63,4 %

63,2 %

57 %

58%

Andel remitterande patienter 1-18 år som
träffar läkare på barnkliniken inom
vårdgarantins 90 dagar.

90 %

99,6 %

97,9 %

97,2 %

95 %

98%

Andel patienter 6-18 år som fått ett besök
inom 7 dagar på barn- och ungdomshälsan

90 %

-

29,6 %

90,3 %

58 %

28,3

Andel patienter under 18 år som omfattas
av psykiatriöverenskommelsen som fått ett
besök inom BUP inom 30 dagar (Faktisk
väntetid helår)

80 %

96,8 %

97,5 %

91 %

81 %

48%

Andel patienter under 18 år som omfattas
av psykiatriöverenskommelsen som har
fått behandling inom 30 dagar (Faktisk
väntetid helår)

80 %

97,3 %

94,3 %

91 %

73 %

62%

Andel patienter under 18 år som omfattas
av psykiatriöverenskommelsen som fått
behandling och utredning inom BUP
inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)

80 %

58,1 %

74,4 %

75 %

45 %

48%

80 %
20 %
46,9 %
43,8 %
12 %
25%
Andel patienter under 18 år som omfattas
av psykiatriöverenskommelsen som fått
Kommentarer
till tabelleninom
ovan: BUP
Tillgängligheten
fördjupad utredning
inom 30 till vård på barn- och ungdomskliniken och barnakuten
samt
till
läkarbesök
inom
primärvården
är fortsatt god. Tillgängligheten till specialistvården har ökat
dagar (Faktisk väntetid helår)
något under året. Däremot har tillgängligheten till familjehälsan och barn- och ungdomspsykiatrin
95 %och ungdomshälsan
89 %
96,5
% försämringen
95 %
85%
försämrats
Andel 1- och
i förhållande
2-åringar som
till förra
har fått
året.enInom barnberor
fortsatt
på
ökade
ansvarsområden
tagits inom
över från BUP. Situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin har
hälsobedömning
av sin som
tandhälsa
förbättrats
tandvården.något men det är fortsatt besvärande läge med personalbrist och långvarig ansträngd
arbetssituation.
100 %
>95 %
>
94 %
87%
Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av
95 %
tandvården i det förebyggande arbetet för
förbättrad munhälsa.
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Region Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet
Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige” för att förverkliga
Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där barn är berörda.



Baserat på ’Policyn för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg’ har alla
förtroendevalda, chefer och anställda haft möjlighet att gå en webbaserad basutbildning i
diskrimineringsgrunderna. Under 2017 har sammanlagt 939 personer deltagit i utbildningen,
motsvarande 15,7 % av all personal.



Under året utsågs 34 familjeombud från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Deras
uppdrag är att uppmärksamma och stärka verksamheterna kring barn som far illa, våld i nära
relationer och barn som närstående. De deltog i slutet av året i en gemensam obligatorisk
grundutbildningsdag.



Inom barn och ungdomshälsan tas barnrättsbaserat beslut fram i samband med
genomgång/utveckling av samtliga vårdprocesser för likvärdig habilitering.



Klinisk kemi har tagit fram specifika referensvärden för analyser på barn och även larmvärden för
barn.



Två vårdcentraler har tillsammans med projektledaren för våld i nära relationer och barn som far
illa utvecklat rutiner kring våld i nära relationer och barn som far illa.



Psykiatrin har under året stärkt den interna kompetensen kring barn som närstående och barn som
far illa på följande sätt:



o

Utveckling av lokala rutiner för det praktiska arbetet.

o

Startat upp ett bibliotek med böcker, filmer, foldrar m.m. som rör barn som far illa, barn som
närstående och våld i nära relationer.

o

Tagit fram så kallat talarmanus/lathund till närstående inför orosanmälan.

o

Gjort en översyn av vårdenheternas ”barnvänlighet” som när det gäller utbud av leksaker och
utformning av besöksrum.

Region Kronoberg har under året ökat den interna kompetensen och kunskapen inom olika
aspekter av barnrättsbaserad verksamhet:
o

Genomfört utbildning med syfte att personal ska bli trygga att samtala med unga nyanlända om frågor
som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

o

Genomfört utbildningar i samtalsmetoden BRA-samtal.

o

Genomfört utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal vid en mängd tillfällen kring barn
som far illa, hot och våld i nära relationer samt om hedersrelaterat våld och övergrepp.
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Kommentarer till barnbokslutet
Detta barnbokslut fångar en bråkdel av alla de aktiviteter som Region Kronobergs olika
verksamhetsområden har gjort under 2017 för att stärka barnets rättigheter i länet. Det finns dock ett
antal områden som behöver fortsatt uppmärksamhet för att säkerställa barns rättigheter inom hälsooch sjukvården:


Situationen på barn och ungdomspsykiatrin samt familjehälsan medför att barnets rätt till vård
och behandling för psykisk ohälsa i stora delar är satt ur spel. Den allvarliga effekt detta kan få
för barnets långsiktiga hälsa och utveckling kräver förnyade tag för att tillgodose barnets rätt till
bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård.



Barns utveckling och långsiktiga hälsa är beroende av att de får tillgång till läkarbesök,
utredning och behandling i rimlig tid. Den fortsatta utmaningen med att tillsätta vakanta
tjänster inom hälso- och sjukvården riskerar att påverka barns rättigheter till bästa uppnåeliga
hälsa och likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården.



Det finns ett behov av att stärka dokumentationen av våldsutsatthet på ett rättssäkert och
uppföljningsbart sätt i journalsystemet. Detta för att säkerställa hälso- och sjukvårdens ansvar
att uppmärksamma och anmäla oro för att barn far illa, men även för att möjliggöra
uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens insatser inom området.



Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts inom hälso- och sjukvården i begränsad
omfattning vid övergripande verksamhetsförändringar som påverkar barn. Barnrättsbaserade
beslutsunderlag saknas fortsatt för politiska beslut som påverkar barn och ungdomar i
Kronoberg.

Genom tillsättandet av familjeombudsstrukturen har det regionala och strategiska arbetet med barn
som far illa, barn som närstående samt barn i hemmiljöer där det förekommer våld i nära relationer
stärkts. Den fortsatta utvecklingen av familjeombuden och deras strukturella stöd till verksamheterna
skapar goda förutsättningar för Region Kronobergs barnrättsarbete framgent.
Avslutningsvis har det breda länsgemensamma åtagandet för att utveckla ”barnets bästa i Kronoberg”
skapat goda förutsättningarna för nydanande samverkansformer. Det är en gemensam satsning med en
spännande potential att stärka uppfyllandet av barns rättigheter i länet.
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Förvaltning av finansiella medel
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2,2 mdkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2017 är realt 3,0 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent,
och för kapitalförvaltningen 1,4 procent realt. Realiserad avkastning år 2017 i
pensionsmedelsförvaltningen är 59 mnkr och i likviditetsförvaltningen 23 mnkr. Region Kronoberg har
inte haft några banklån sedan 2001.
Marknadsanalys
2017 var ett år då svängningarna på aktiemarknaden var ovanligt små, men det har inte saknats politisk
oro. Brexit-förhandlingarna gick in i en ny fas, flera terrorattacker skakade världen, Katalonien ville
frigöra sig från Spanien och ”Rocket Man” hotade med kärnvapen.
Den globala konjunkturen utvecklades i positiv riktning under året. En stark tillväxt i kombination med
låg inflation gjorde att 2017 gav kraftiga kursstegringar nästan överallt på världens aktiemarknader.
Vinnare blev aktiemarknaderna i tillväxtländerna, men även den amerikanska aktiemarknaden
utvecklades starkt under året på grund av stigande vinster, svagare dollar och stark konjunktur.
Avkastningen på aktiemarknaderna överträffade därmed åter avkastningen på obligationsmarknaden
med bred marginal, samtidigt som obligationsräntorna ligger kvar på mycket låga nivåer.
På den svenska marknaden innehöll börsåret 2017 det mesta och under hösten kom det fall på
bostadsmarknaden som många länge väntat på. För aktiemarknaden blev detta delvis ett uppvaknande
med kraftigt fallande kurser för bolag inom byggsektorn. Oundvikligen växte även oron bland
investerare för vad detta skifte i bostadsmarknaden skulle innebära för bankernas framtida utlåning
samt risken för minskad konsumtion hos konsumenterna. Den breda globala konjunkturstyrkan bidrog
dock till att Stockholmsbörsen steg nästan 10 procent under året, inklusive utdelningar. Riksbankens
reporänta har under hela året legat fast på -0,5 procent.
Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten29 och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och
pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna inom likviditets- och pensionsmedelsförvaltningen är
bokförda som omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och
anskaffningsvärdet redovisas. Totalt uppgår per 31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2017

2016

25

-44

1 381

1283

713

653

2 119

1 893

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, (mnkr)

Likviditetsförvaltning
För att Region Kronoberg ska kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste
betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida
medel, det vill säga sådana tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. Region Kronobergs
likviditetsförvaltning är uppdelad i två delar: likviditetsförvaltning och kapitalförvaltning. Förvaltningen
skiljer sig bland annat med avseende på syfte och placeringshorisont. Syftet med kapitalförvaltningen är
att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
29

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, § 151, reviderat 2014-04-29.
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Den genomsnittliga likviditeten för 2017 uppgår till 1 362 mnkr det är en ökning med 64 mnkr jämfört
med föregående år. Under året har överföringar gjorts från likviditeten till kapitalförvaltningen för att
skapa avkastning.
Kapitalförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att
uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Att högre avkastning
kan förväntas beror främst på tillämpning av differentierad placeringshorisont.
2017

2016

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

412

381

31

29 %

273

265

8

20 %

Räntebärande
värdepapper

1032

999

33

71 %

921

879

42

69 %

Likvida medel

1

1

0

0%

139

139

0

10 %

1 445

1 381

64

100 %

1 332

1 283

49

100 %

Alternativa
tillgångar

Totalt

TABELL: Kapitalförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2017 och 2016
Under året har regionen satt av 75 mnkr till kapitalförvaltningen och portföljens marknadsvärde
uppgick vid årsskiftet till 1 445 mnkr (bokfört värde var 1 381mnkr). Under 2017 har
aktieindexobligationer med ett bokfört värde på 116 mkr köpts från pensionsmedelsförvaltningen till
kapitalförvaltningen. Portföljen bestod vid årets utgång av 71 procent räntor samt 29 procent i
aktieindexobligationer med låg risk.
Utveckling under året
Tillgångsslaget räntor har under året slagit index med 2,2 %. Det kan förklaras av att indexet innehåller
mer statsobligationer än regionen haft under året. Regionens strukturerade produkter är klassificerade
som alternativa tillgångar. Dessa har under året haft en avkastning på 5,2 % till följd av det goda
aktieklimatet. Jämförelseindexet är kopplat mot statsobligationer med ett tillägg. Totalt har
avkastningen i kapitalförvaltningen överavkastat mot index med 1,9 %.
Index

Tillgångsavkastning 2017

Indexavkastning
2017

Differens jmf med
index

Räntor

OMRX Bond/OMRX
T‐Billl

2%

-0,2 %

2,2 %

Alternativa
tillgångar

OMRX T‐BILL + 2 %

5,2 %

1,1 %

4,1 %

2,8 %

0,8 %

1,9 %

Tillgångsslag

Totalportföljen

TABELL: Kapitalförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index

Pensionsmedelsförvaltning
Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning ska förvaltas på ett effektivt och säkert sätt. Totalt
uppgår de finansiella medlen inom pensionsmedelsförvaltningen till 713 mnkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2017 är 3,0 procent. Realiserad avkastning år 2017 är 59 mnkr
jämfört med 14 mnkr år 2016.
Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar
och därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning
förvaltas i enlighet med de regler och limiter som är angivna i reglementet för den finansiella
verksamheten.
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Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2017 till 770 mnkr. Det
är en ökning med 30 mnkr jämfört med 2016. Avkastningen under 2017 var 3,0 procent realt.
Tillgångarna inom pensionsmedelsförvaltningen är bokförda som omsättningstillgång, vilket innebär att
lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Nedanstående tabell visar
anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:
2017

2016

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

384

337

47

50 %

359

291

68

48 %

Räntebärande
värdepapper

386

376

10

50 %

333

315

18

45 %

Likvida medel

0

0

0

0%

48

48

0

7%

770

713

57

100 %

740

653

86

100 %

Totalt

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2017 och 2016
Utveckling mot index
Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar
en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:
Index

Tillgångsavkastning 2017

Indexavkastning
2017

Differens jmf med
index

OMRX Bond/OMRX
T‐Billl

2,8 %

-0,2 %

3,0 %

Svenska aktier

SIX Portfolio return
Index

4,1 %

9,5 %

-5,4 %

Utländska aktier

MSCI All Country
Net Div reinvested

5,5 %

11,5 %

-6,0 %

4,4 %

5,3 %

-0,9 %

Tillgångsslag
Räntor

Totalportföljen

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index
Pensionsmedelsportföljen har under 2017 gett en avkastning på 4,4 procent. Det är svagare än ett
sammansatt jämförelse som steg med hela 5,3 procent. Att portföljen gått sämre än index beror på att
risknivån i portföljen under stora delar av året varit klart lägre än index. Delar av aktieportföljen har
under året bestått av aktieindexobligationer med kapitalskydd vilket ger en lägre risk, men på bekostnad
av lägre förväntad avkastning. Samtliga tillgångsslag har under 2017 gett positiv avkastning.
Pensionsförpliktelserna
Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen
som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden
under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för
avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2017 till 4 798 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2017

2016

139

131

Pensionsskuld avsättning

1 784

1 650

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 875

2 974

Total Pensionsskuld

4 798

4 755

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension
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TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, (mnkr)
Av tabellen ovan framgår att totala pensionsskulden ökat med 43 mnkr jämfört med föregående år.
Ansvarsförbindelsen har minskat med 99 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 134
mnkr.
Enligt kommunallagen ska Region Kronoberg använda eller placera sina pensionsmedel på ett sådant
sätt, att pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning av verksamheten. Marknadsvärdet
av pensionsmedelsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid
utgången av 2017 till 770 mnkr. Det täcker i dagsläget 17 procent av den nuvarande
pensionsförpliktelsen på 4 659 mnkr, exklusive kortfristig skuld. Tabellen nedan redovisar en samlad
bild av Region Kronobergs förvaltning av pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna de
senaste fem åren. Genom att följa det av fullmäktige antagna reglementet om hur pensionsmedel ska
förvaltas, utifrån riskperspektiv, uppföljning och kontroll följer Region Kronoberg kommunallagen.
Det är en utmaning för Region Kronoberg att klara av sina pensionsförpliktelser.
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Utveckling pensionsförpliktelse och
förvaltning,

2017

2016

2015

2014*

2013*

(belopp i mnkr om inget annat anges)

Avsättningar för pensioner
Pensioner

1 436

1 328

1 246

1 142

1 052

Särskild löneskatt
Summa avsättning

348
1 784

322
1 650

302
1 548

277
1 419

255
1 307

Pensionsskuld

2 314

2 393

2 471

2 512

2 616

Särskild löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

561
2 875

581
2 974

599
3 070

609
3 121

635
3 251

Summa pensionsförpliktelser**

4 659

4 624

4 618

4 540

4 558

Ansvarsförbindelse

Bokfört värde finansiella placeringar

713

653

640

612

589

Procentandel av pensionsförpliktelserna

15 %

14 %

14 %

13 %

13 %

3 946

3 971

3 978

3 928

3 969

Marknadsvärde finansiella placeringar

770

740

708

690

618

Anskaffningsvärde finansiella placeringar
Mellanskillnad = orealiserad vinst/förlust

713
57

653
87

640
68

612
78

589
29

4,4 %

4,4 %

2,6 %

11,7 %

6,7 %

59

14

26

21

25

Resterande pensionsförpliktelse

Marknadsvärdets utveckling, %
Realisationsvinst/förlust, räntor, utdelningar och kostnader
netto

*Värden för perioden 2013-2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland
**Här ingår inte avgiftsbestämd ålderspension som bokförts som kortfristigt skuld

TABELL: Utveckling av pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 32
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är samma som jämfört med 2016. Ju
större del som finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre av det ekonomiska utrymmet
behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar, exempelvis räntekostnader.
Det blir istället större del över till löpande verksamhet, personalkostnader, material- och
underhållskostnader med mera.
Med hänsyn tagen till Region Kronobergs pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten
istället till minus 32 procent för 2017. Det är en förbättring jämfört med 2016 med 7 procentenheter.
Det är en nivå som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga betalningsförmågan. Det beror
på att Region Kronoberg idag belastas med kostnader både för nuvarande och gamla pensioner
samtidigt. Det ställer stora krav på prioriteringar som kan innebära en risk att resurserna till den
löpande verksamheten framöver måste ställas mot kapitalkostnader.
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Ekonomitabeller
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
periodenperioden
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

2016

2017
Budget

Avvikelse

Utfall

Intäkter
Patientavgifter

157,3

158,3

-1,0

161,0

Såld vård inkl tandvård

685,1

644,9

40,2

624,3

Landstingsersättning

3 837,1

3 837,1

0,0

3 578,6

Övriga intäkter

1 262,7

1 198,3

64,4

1 315,2

Summa intäkter

5 942,2

5 838,5

103,7

5 679,1

-2 986,7

-2 999,4

12,8

-2 818,6

-190,4

-46,4

-144,0

-153,8

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

-3 177,1

-3 045,8

-131,3

-2 972,5

Köpt utomlänsvård

-643,7

-597,1

-46,6

-627,6

Läkemedel

-624,3

-614,3

-9,9

-596,4

Medicinsk service

-303,9

-285,4

-18,5

-300,4

Medicinskt och övrigt
material
Övriga kostnader

-310,8

-287,9

-22,9

-288,7

-953,2

-926,9

-26,3

-902,6

-84,9

-81,7

-3,2

-88,0

-6 097,8

-5 839,1

-258,7

-5 776,2

14,7

0,0

14,7

12,8

-140,8

-0,6

-140,2

-84,2

1,9

1,8

0,0

1,8

-0,7

-1,3

0,6

-1,0

-139,6

0,0

-139,6

-83,4

Avskrivningar och
internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
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Ekonomiskt resultat per centrum
Centrum/motsv (mnkr)

2017

Primärvårds- och rehabcentrum

2016*
-6,7

-2,0

-12,2

-1,0

5,5

-0,9

Medicin- och akutcentrum

-29,5

-19,1

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-89,5

-58,6

-5,6

-4,8

Vuxenpsykiatri

-19,6

-13,7

Rättspsykiatri

-1,7

1,2

Tandvårdscentrum

-1,1

2,2

-153,7

-94,7

-5,5

-6,3

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum

Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

4,8

4,6

Summa HS gemensamt

-0,7

-1,6

Projekt

14,7

12,8

-139,6

-83,4

Resultat HS totalt inkl projekt

* Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar
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Trafiknämnd
Resultatuppföljning per bas/delenhet
2017
Resultaträkning exkl
proj (mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Kansli

-28,4

-30,1

1,7

LTR Teknik och
omkostnader

-23,7

-24,2

0,5

LTR Marknadsföring

-6,4

-7,2

0,8

LTR Utredningsuppdrag

-2,6

-2,6

0

KTR Regiontrafik

-123,0

-117,0

-6,0

KTR Växjö stadstrafik

-66,4

-64,4

-2,0

KTR Älmhult stadstrafik

-1,1

-1,2

0,1

KTR Krösatåg Nord

-15,8

-19,8

4,0

KTR Krösatåg Syd

-31,8

-34,2

2,4

KTR Öresundståg

2,0

-10,1

12,1

KTR Pågatåg

-1,8

-1,8

0

Vidarefakt tågtrafik

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-3,1

-5,5

2,4

Serviceresor

-0,4

-0,4

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

-0,01

-0,01

0

Abonnerad skolskjuts

0

0

0

-302,6

-318,6

16,0

Sjukreseadministration

Totalsumma

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Öresundståg

Intäkter
mnkr
jan-dec
2017

Kostnader
mnkr
jan-dec
2017

%
jan-dec
2017

Jämförelse
%
Bokslut
2016

Jämförelse
%
Budget
2017

115,2

113,2

101,8%

100,5%

91,8%

1,5

2,5

57,8%

61,1%

54,7%

Regiontrafik buss

92,0

215,0

42,8%

45,1%

43,0%

Växjö stadstrafik

44,1

110,4

39,9%

41,5%

39,9%

Krösatåg Nord

12,7

28,5

44,5%

45,4%

38,3%

0,5

2,3

22,2%

28,5%

24,5%

12,1

44,0

27,5%

27,6%

24,9%

278,0

516,0

53,9%

55,8%

52,1%

Älmhults stadstrafik

Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA
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Regional utvecklingsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2017
Resultaträkning
exkl. projekt (mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Internt stöd

12,4

14,1

1,7

Projektkontor
ekonomiskt stöd

19,4

19,8

0,4

Kunskap och lärande

7,8

5,7

-2,1

Folkhälsa och social
utveckling

8,3

9,3

1,0

Hållbar tillväxt

6,3

7,1

0,8

54,2

56,0

1,8

Totalsumma

Kulturnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2017
Resultaträkning
exkl. projekt (mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

-3,7

-3,8

0,1

Verksamhetsstöd

-52,3

-52,3

0,0

Totalsumma

-55,9

-56,0

0,1

Administrativt stöd

Grimslövs folkhögskola
Resultatuppföljning för perioden
2017
Resultaträkning exkl
proj (mnkr)
Skoldelen
Internat
Restaurang
Ekhagen
Totalsumma

Utfall ack

Budget Ack

Differens

-9,09

-11,33

2,24

0,02

-0,14

0,16

-0,56

-0,64

0,08

1,52

1,52

0,00

-8,12

-10,59

2,47
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Regionstyrelsen
Resultatuppföljning för perioden
2017
Resultatuppföljning
(mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Regionservice

2,2

-0,4

2,5

Regionstaben

-119,0

-125,5

6,5

Regiongemensamt

-174,4

-195,7

21,3

Summa

-291,2

-321,6

30,4

-910,7

-915,0

4,3

Vårdval hud

-15,4

-20,1

4,7

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-85,7

-84,2

-1,5

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-1 011,8

-1 019,3

7,5

Förtroendemannaorganisationen

-33,4

-37,3

3,9

Summa
förtroendemannaorganisation

-33,4

-37,3

3,9

-1 336,4

-1 378,2

41,8

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Verksamhetens
nettokostnad
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Särredovisnings Tandvården (nedan avser 2016, kommer att uppdateras)
Tandvårdens intäkter och kostnader
Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl interna poster 1)
Verksamhetsgrenar

KU/KS/ Summa
MV 2) intäkter

Summa
kostnader

Resultat Resultat Kommentar resultathantering,
2016
2015
subventioner mm

Ackumulerat
resultat fr o m
2012

Folktandvården
Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Vuxentandvård
Allmäntandvård vuxna
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Uppsökande tandvård, nödvändig
tandvård till vissa äldre och
funktionshindrade och tandvård som ett led
i kortvarig sjukdomsbehandling)
Särskilda uppdrag
Forskning
ST-utbildning
Introduktion av nyutexaminerade
Nyrekrytering
Särskild ersättning till
specialisttandvårdsverksamhet
Övriga mindre projekt och uppdrag
Övriga mindre projekt och uppdrag

KU
KS
KS

41 944
7 046
27 351

48 154
2 600
29 510

-6 210
4 446
-2 159

-2 956
2 674
-5 406

KU
KS
KS
KU

88 042
950
25 170
15 993

88 857
59
23 214
14 969

-815
891
1 956
1 024

3 485
940
-635
1 682

KS
KS
KS
KS
KS

500
1 000
3 196
1 300
16 003

1 160
1 621
1 580
657
16 394

-660
-621
1 616
643
-391

66
-479
-92
95
319

KS
KU

22 102
17 775

19 201
18 162

2 902
-387

565
-224

268 372

266 137

2 234

Summa Folktandvård

32 Enheten har inget eget kapital

20 893

Huvudmannaskap
Huvudman - ex.vis beställarenhet

MV

6 791

1 016

5 775

5 257

Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar
Specialisttandvård

KU
KS
KS

51 093
8 300
736

49 902
7 966
607

1 191
334
129

-81
-20
-167

22 823

21 381

0
0
1 442

0
0
-1 489

89 743

80 872

8 871

358 115

347 009

Vuxentandvård
Specialistvård
KS
Befolkningsansvar
KS
Uppsökande tandvård, nödvändig
KU
tandvård till vissa äldre och
funktionshindrade , tandvård som ett led i
kortvarig sjukdomsbehandling och
tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
Summa huvudmannaskap
Resultat
Resultat/summa konkurrensskyddad
Resultat/summa konkurrensutsatt

KS, MV
KU

3 500 Enheten har inget eget kapital

25 179

11 105

3 532

46 072

14 860
-3 755

3 116
417

34 107
11 965

1) År 2012 var första året Region Kronoberg redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivån. År 2015 är första året den ingår som en bilaga till årsredovisningen.
Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.
2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet
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Produktionsstatistik inom Hälso och sjukvården
Verksamhetsstatistik
Område

2017

2016

2015

169 570

179 410

178 010

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

-9 840

-8 440

-5 %

-5 %

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök

17 653

17 924

18 111

-271

-458

-2 %

-3 %

232 094

228 429

220 915

3 665

11 179

2%

5%

104 973

108 532

97 639

-3 559

7 334

-3 %

8%

4 560

4 150

4 352

410

208

10 %

5%

Vårdtillfällen

143

134

144

9

-1

7%

-1 %

Medelvårdtid

31,7

31,0

30,2

0,7

1,5

2%

5%

Beläggning i %

59,2

49,4

71,7

9,8

-12,5

20 %

-17 %

Primärvård besök annan vårdgiv
Rehabilitering o övrig verksamhet
Sjukvårdsrådgivn, besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök
Sjukv. behandl/besök annan vårdgiv

1 957

1 757

1441

200

516

11 %

36 %

43 943

41 886

41 483

2 057

2 460

5%

6%

22 135

21 372

21 097

763

1038

4%

5%

Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård
Vårddagar (vårdtid i dagar)

102 559

113 034

119 445

-10 475

-16 886

-9 %

-14 %

Vårdtillfällen

23 617

25 094

26 136

-1 477

-2 519

-6 %

-10 %

Medelvårdtid

4,3

4,5

4,6

-0,2

-0,3

-4 %

-5 %

Operationer i SV

4 488

4 651

4 813

-163

-325

-4 %

-7 %

Förlossningar

2 152

2 260

2 061

-108
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-5 %

4%

Födda barn

2 171

2 287

2 086

-116

85

-5 %

4%

Beläggning i %

92,5

87,7

85,5

4,8

7,0

5%

8%

304,0

345,7

377,6

-41,7

-73,6

-12 %

-19 %

162 859

159 907

162 218

2 952

641

2%

0%

51 542

49 671

49 081

1871

2 461

4%

5%

9 894

10 069

9 932

-175

-38

-2 %

0%

- varav planerade återbesök

68 414

68 382

70 390

32

-1 976

0%

-3 %

- varav planerade nybesök

33 009

31 785

32 815

1 224

194

4%

1%

151 958

145 166

142 986

6 792

8 972

5%

6%

60 817

58 411

54 281

2 406

6 536

4%

12 %

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

Sjukv. behandl/besök annan vårdgiv
Besök i dagsjukvård
Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

14 859

17 735

16 783

-2 876

-1 924

-16 %

-11 %

Vårdtillfällen

1 501

1 638

1 568

-137

-67

-8 %

-4 %

Medelvårdtid

9,9

10,8

10,7

-0,9

-0,8

-8 %

-7 %

Beläggning i %

70,9

69,3

73,6

1,6

-2,7

2%

-4 %

Disponibla vårdplatser

52,0

51,1

52,0

0,9

0,0

2%

0%

12 942

12 844

11 552

98

1390

1%

12 %

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare

2 956

2 989

2 973

-33

-17

-1 %

-1 %

51 308

50 372

49 634

936

1674

2%

3%

100

Område

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, Belagda vpl. inkl. perm.

43 788

43 724

42 826

64

962

0%

2%

Beläggning i %

101,7

101,3

100,0

0,4

1,7

0%

2%

Disponibla vårdplatser

118,0

118,0

117,3

0,0

0,7

0%

1%

12 633

12 909

12 325

-276

308

-2 %

2%

68

67

68

1

0

1%

0%

66 780

66 068

66 785

712

-5

1%

0%

115 984

108 173

111 808

7 811

4 176

7%

4%

156 265

129 118

145 937

27 147

10328

21 %

7%

Röntgen CLV

69 656

69 658

73 165

-2

-3 509

0%

-5 %

Röntgen LLL

33 402

31 514

31 329

1888

2073

6%

7%

Mammografier

53 207

27 946

41 443

25 261

11 764

90 %

28 %

Kliniska fysiologiska analyser

14 731

14 371

14 702

360

29

3%

0%

4 473 613

4 255 960

4 142 130

217 653

331 483

5%

8%

36 932

37 526

38 362

-594

-1 430

-2 %

-4 %

287 395

294 734

274 810

-7 339

12 585

-2 %

5%

29 821

27 503

28 088

2 318

1 733

8%

6%

7 008

7 327

9 155

-319

-2 147

-4 %

-23 %

Besök, läkare med ersättn enligt lag

14 434

15 434

15 806

-1 000

-1 372

-6 %

-9 %

Delegerade besök till sjuksköterska

4 238

3 939

5 473

299

-1 235

8%

-23 %

Besök sjukgymnastik, vårdavtal

4 904

4 899

4 825

5

79

0%

2%

32 582

36 585

37 593

-4 003

-5 011

-11 %

-13 %

Besök naprapat

1 709

1 679

1 700

30

9

2%

1%

Besök psykoterapeut

1 260

1 177

1 412

83

-152

7%

-11 %

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %
Antal behandlade patienter
Total patienttid, timmar
Medicinsk Service
Röntgen undersökningar

Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmed (serol. analyser)
Mikrobiologiska analyser
Patologi och cytologi, analyser/rem
Privata vårdgivare
Besök, läkare med vårdavtal

Besök sjukgymnastik, ersättn enl lag

101

102
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§53

Årsredovisning och
revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2017
(16RK1774)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds
kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och Tingsryd gick med
2016. Lessebo kommun har ansökt om medlemskap från och med januari 2018.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas". Enligt
revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Revisorerna noterar att eget kapital utgör 2 408 tkr vilket är 56 % av årligt
tilldelade medel för 2017 och det överstiger rekommendationen att eget kapital ska
utgöra maximalt 20 % av årligt tilldelade medel. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Magnus Carlberg (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §86 RSAU Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning
 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet
Värend 2017
 Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§84

Årsredovisning och
revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2017
(16RK1774)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds
kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och Tingsryd gick med
2016.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2017 beroende på vakanser, vilket
bör beaktas i budget och planering av verksamhet inför kommande år. Revisorerna
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Revisionsrapporten skickas ut inför regionstyrelsens möte.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet
Värend 2017
 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Värend

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1774
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-04-03

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Värend 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun,
Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex
huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015
genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och
Tingsryd gick med 2016. Lessebo kommun har ansökt om medlemskap från och
med januari 2018.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas". Enligt
revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Revisorerna noterar att eget kapital utgör 2 408 tkr vilket är
56% av årligt tilldelade medel för 2017 och det överstiger rekommendationen att
eget kapital ska utgöra maximalt 20% av årligt tilldelade medel. Revisorerna
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Anna Fransson (S)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Värend
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Värend
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Öberg Lisa RST kansliavdelningen
Vosanovic Salih RST kansliavdelningen
VB: Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend
den 28 mars 2018 15:15:37
Årsredovisning 2017 Samordingsförbundet Värend.pdf
Revisionsberättelse för år 2017 inkl bilagor.pdf
Brev till medlemmarna om årsredovisning och revisionsberättelse 2017.docx
image002.png

Till diariet
Med vänlig hälsning
Lisa Öberg

Från: Krantz Emma [mailto:Emma.Krantz@vaxjo.se]
Skickat: den 28 mars 2018 15:03
Till: Alvesta; Region Kronoberg Officiell brevlåda; TK mail Kommun; Info Lessebo kommun;
Ljungberg Martin; Öberg Lisa RST kansliavdelningen
Kopia: Maria Fransson; Jennie Bloom Rudhe
Ämne: Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend

Hej
Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet Värend.
Jennie och Maria, jag blir lite osäker på vem i era organisationer som ska redovisningen? Kan ni
återkoppla till mig om ni vet vem/vilka.
Med vänlig hälsning Emma Krantz
---------------------------------------Samordningsförbundet Värend
Emma Krantz
Förbundschef
E-post: emma.krantz@vaxjo.se
Telefon:0733-288017
Besöksadress: Kungsgatan 13 A
Postadress: 352 31 Växjö
www.sfvarend.se

Datum

1(1)

2018-03-28

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet
Värend
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL)
översändes till förbundsmedlemmarna:
•
•
•

Årsredovisning för 2017
Granskning av årsredovisning 2017
Revisionsberättelsen för 2017

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas
och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få
besked om detta.
För Samordningsförbundet Värend

Emma Krantz
Förbundschef

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 0733-288017
Samordningsförbundet Värend
Organisations nr 222000-2634
Kungsgatan 13A
352 31 Växjö
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§54

Årsredovisning och
revisionsberättelse för Sunnerbo
samordningsförbund 2017
(17RK1059)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo
samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds
samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet
och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby
och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga
personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Sunnerbo
samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna noterar dock att verksamhetens
egna kapital överstiger den rekommenderade nivån på 20% av årligt tilldelade medel.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Britt-Louise Berndtsson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och
beslut.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo Samordningsförbund
2017 (rev 2018-04-10)
 §85 RSAU Årsredovisning och revisionsberättelse för Sunnerbo
samordningsförbund 2017
 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo Samordningsförbund
2017
 Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo Samordningsförbund 2017
 Revisionsberättelse 2017 Sunnerbo samordningsförbund
 Resultat av revisorernas granskning av 2017 - Sunnerbo samordningsförbund

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Lisa Öberg,
Datum: 2018-04-10

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse Sunnerbo
samordningsförbund 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som
Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults
kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga
personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer
med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna noterar dock att
verksamhetens egna kapital överstiger den rekommenderade nivån på 20% av
årligt tilldelade medel.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Lisa Öberg,
Datum: 2018-04-10

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Årsredovisning 2017 Sunnerbo samordningsförbund
Revisionsberättelse 2017 Sunnerbo samordningsförbund
Resultat av revisorernas granskning av Samordningsförbundet i
Markayrd/Sunnerbo Samordningsförbund
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§85

Årsredovisning och
revisionsberättelse för Sunnerbo
samordningsförbund 2017
(17RK1059)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo
samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds
samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet
och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby
och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga
personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Sunnerbo
samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i
Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisionsrapporten skickas ut inför regionstyrelsens möte.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo Samordningsförbund
2017
 Årsredovisning 2017 - Sunnerbo (Markaryd) Samordningsförbund

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-03-19

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse Sunnerbo
samordningsförbund 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som
Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults
kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga
personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer
med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Anna Fransson (S)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Årsredovisning 2017 Sunnerbo samordningsförbund
Revisionsberättelse 2017 Sunnerbo samordningsförbund
Sida 1 av 1
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§55

Samordningsförbundet Värend – ny
medlem och reviderad
förbundsordning (16RK1774)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Lessebo kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend
från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och
Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev även Tingsryds kommun
medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte om medlemskap sommaren 2017 och
Samordningsförbundet Värends styrelse rekommenderade ägarna att godkänna ansökan
vid deras sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till fler
kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och
aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på
Försäkringskassans anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till
Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att samordningsförbundet
utökas med en medlem.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige besluta
att godkänna Lessebo kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend
från och med 1 januari 2018.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §86 RSAU Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning
 Förslag till beslut - Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning
 Ny förbundsordning för Värends samordningsförbund

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§86

Samordningsförbundet Värend – ny
medlem och reviderad
förbundsordning (16RK1774)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend
från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och
Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev även Tingsryds kommun
medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte om medlemskap sommaren 2017 och
Samordningsförbundet Värends styrelse rekommenderade ägarna att godkänna ansökan
vid deras sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till fler
kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och
aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på
Försäkringskassans anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till
Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att samordningsförbundet
utökas med en medlem.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend
från och med 1 januari 2018.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning
 Ny förbundsordning för Värends samordningsförbund

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1774
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-03-06

Regionfullmäktige

Samordningsförbundet Värend – ny medlem och
reviderad förbundsordning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Värend från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och
Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev även Tingsryds
kommun medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte om medlemskap
sommaren 2017 och Samordningsförbundet Värends styrelse rekommenderade
ägarna att godkänna ansökan vid deras sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till
fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig
och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av
nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till
Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att
samordningsförbundet utökas med en medlem.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Förbundsordning Samordningsförbundet Värend.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§56

Öresundstågstrafiken –
samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018 (18RGK609)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.
Sammanfattning

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och
Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa delar av
verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet
inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen samt aktieägaravtal och
ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv har tagits fram av
Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna. Styrelsen rekommenderar parterna att
anta dokumenten inför Öresundståg AB:s bolagsstämma den 14 maj 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §87 RSAU Öresundstågstrafiken – samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv
2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

 Förslag till beslut - Öresundståg AB - samverksansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018
 Missiv - Återredovisning av uppdrag om Öresundstågssamarbetet för beslut hos
respektive ägare
 Bilaga 1 - Samverkansavtal (2018-03-01)
 Bilaga 2 - Aktieägaravtal (2018-03-01)
 Bilaga 3 - Ägardirektiv (2018-03-01)

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§87

Öresundstågstrafiken –
samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018 (18RGK609)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.
Sammanfattning

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och
Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa delar av
verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet
inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen samt aktieägaravtal och
ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv har tagits fram av
Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna. Styrelsen rekommenderar parterna att
anta dokumenten inför Öresundståg AB:s bolagsstämma den 14 maj 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Öresundståg AB - samverksansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

 Missiv - Återredovisning av uppdrag om Öresundstågssamarbetet för beslut hos
respektive ägare
 Bilaga 1 - Samverkansavtal (2018-03-01)
 Bilaga 2 - Aktieägaravtal (2018-03-01)
 Bilaga 3 - Ägardirektiv (2018-03-01)

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK609
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-03-21

Regionstyrelsen

Öresundstågstrafiken – samverkansavtal, aktieägaravtal
och ägardirektiv 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.

Sammanfattning
Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och
Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa delar av
verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB.
Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen samt
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv har tagits
fram av Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna. Styrelsen
rekommenderar parterna att anta dokumenten inför Öresundståg AB:s
bolagsstämma den 14 maj 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Missiv – Nya samverkansdokumentet för Öresundstågstrafiken
Bilaga 1 – Samverkansavtal
Bilaga 2 – Aktieägaravtal
Bilaga 3 – Ägardirektiv
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Detta avtal (”Avtalet”) avseende samverkan inom regionaltågsystemet ”Öresundstågen” har denna
dag träffats mellan huvudmännen för Öresundstågstrafiken;
(A) Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,
(B) Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,
(C) Region Blekinge, org.nr 222000-1321,
(D) Region Skåne, org.nr 232100-0255,
(E) Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt
(F) Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.
Huvudmännen benämns även var för sig som ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.
1

BAKGRUND OCH SYFTE

1.1

Historik

1.1.1

Öresundstågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge, västra
Götaland och Skåne. Öresundstågen kompletterar och samverkar med andra regional- och
lokaltågsystem inom det geografiska området.

1.1.2

Öresundstågstrafiken startade mellan Skåne och Danmark sommaren 2000 med DSB och
SJ som trafikutövare. Skånetrafiken var huvudman för trafiken på svensk sida. Övriga län
blev involverade när trafiken utsträcktes till Göteborg, Växjö/Kalmar och Karlskrona. För
denna utsträckta trafik var dock SJ huvudman.

1.1.3

I samband med att Skånetrafikens entreprenadavtal skulle upphandlas på nytt enades de
sex berörda länen om att ansöka om en gemensam trafikeringsrätt i syfte att ta över ansvaret för trafiken. Upphandlingen genomfördes 2004 – 2007 i ett samarbete mellan länen
med Skåne som sammanhållande på svensk sida och som motpart till Trafikstyrelsen som
hade ansvaret i Danmark. Trafikeringsrätten erhölls i tre separata beslut där sträckan Alvesta – Kalmar tillkom sist. För att reglera samarbetet kopplat till det ansvar trafikhuvudmännen hade fått sig tilldelat arbetades ett Samarbetsavtal om Öresundstågstrafiken i
södra Sverige fram vilket undertecknades den 20 februari 2009.

1.1.4

I samarbetsavtalet från 2009 sker samarbetet i tre nivåer och utgångspunkten är att varje
Part ansvarar för Öresundstågstrafiken inom sitt län och att vissa operativa driftsuppgifter
av verkställande karaktär ska läggas på ett gemensamt ägt bolag (Öresundståg AB, nedan
kallat Bolaget).

1.1.5

Parterna är överens om att ytterligare utveckla samarbetet mot ett överlagrat regionalt tågsystem med starkt kundfokus genom att ett större ansvar och fler uppgifter, som inte enbart är kopplade till den operativa driften, läggs på Bolaget
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1.2

Syfte med Samverkansavtalet

1.2.1

Öresundstågstrafikens sträckor i Sverige är:
 Nationsgränsen på Öresundsförbindelsen – Malmö
 Malmö – Halmstad – Göteborg
 Malmö – Alvesta – Kalmar
 Malmö – Kristianstad – Karlskrona

1.2.2

Sträckan Malmö C – Nationsgränsen på Öresundsförbindelsen och vidare in i Danmark
regleras av Region Skånes avtal med danska staten varför denna sträcka inte regleras i
samverkansavtalet.

1.2.3

Parterna är överens om att det krävs samarbete och informationsutbyte samt en samordning dem emellan för att säkerställa att samarbetet om tågtrafik under varumärket
Öresundståg fungerar väl. Detta gäller särskilt de gemensamma delarna av trafiken. Mot
bakgrund av detta ingår Parterna följande samarbete på de villkor som anges nedan i samverkansavtalet.

1.2.4

Samverkansavtalet beskriver hur samarbetet om Öresundstågstrafiken ska bedrivas. Merparten av verksamheten bedrivs i det gemensamma Bolaget men Bolaget är inte part i
samverkansavtalet. I samverkansavtalet anger Parterna vilken roll Bolaget ska ha i samarbetet. Bolagets roll regleras och preciseras därefter formellt i ett ägardirektiv till Bolaget.

1.3

Övergripande om målsättningar, vision och varumärkeslöfte

1.3.1

Parterna ska tillsammans utveckla och eftersträva en tågtrafik som, under varumärket
Öresundståg, bedrivs i ett sammanhållet och väl integrerat system, som för kunden innebär möjligheter att göra kombinationsresor med andra delar av Parternas övriga trafikutbud och annan kollektivtrafik.

1.3.2

Grunden för arbetet med Öresundståg framgår av respektive Regional Kollektivtrafikmyndighets beslut om allmän trafikplikt och ambitionsnivåerna i de olika trafikförsörjningsprogrammen och övriga strategiska dokument för utveckling av trafiken.

1.3.3

Öresundståg är ett regionaltågsystem som trafikerar egna linjer. Målsättningen är att förenkla resandet och underlätta pendlingen mellan länen. Denna samverkan syftar till att
med gemensamma resurser skapa långsiktigt fungerande trafik som ger god trafikekonomi och är miljömässigt hållbar.

1.3.4

Parterna åtar sig att långsiktigt, aktivt och lojalt samverka enligt de utgångspunkter, avgränsningar och riktlinjer som anges i Avtalet.

1.3.5

I samarbetet kring Öresundstågstrafiken ska Parterna ständigt eftersträva bästa möjliga
utfall för trafik/ekonomi och resenärer i den totala Öresundstågstrafiken. Parterna åtar sig
således verka för det övergripande och gemensamma bästa samt att trafiken utvecklas på
ett ekonomiskt försvarbart sätt med resenären i fokus som ger fler och nöjdare kunder för
Parterna.
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1.3.6

Parterna är överens om att samarbetet ska präglas av öppenhet och konstruktivitet. Förekommande meningsskiljaktigheter förutsätts kunna lösas i samförstånd utifrån en förståelse av samarbetets långsiktiga betydelse för Parterna gemensamt.

1.3.7

Parterna ska förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och affärsidé för den samlade
Öresundstågstrafiken.

1.4

Organisation, uppföljning, utvärdering mm

1.4.1

Parterna ska inrätta ett ägarråd i vilket Parterna utser vardera en representant.

1.4.2

Ägarrådet ska träffas vid behov men minst en gång per år.

1.4.3

Ägarrådet ska vaka över, följa upp och utvärdera utvecklingen av samverkansavtalet och
vid behov föreslå förändringar.

1.5

Avtal och dokument

1.5.1

För Parternas samarbete om Öresundstågstrafiken finns, utöver detta samverkansavtal,
följande dokument:
(i.)

Bolagsordning

(ii.)

Aktieägaravtal - Avtal mellan aktieägarna i Bolaget om hur Parterna sinsemellan
vill hantera övergripande frågor kring Bolaget som t ex finansiering, hembud, Bolagets firma, styrelsens sammansättning, hur beslut ska fattas mm.

(iii.) Ägardirektiv – innehåller direktiv och uppdrag till Bolagets styrelse och ledning
från dess ägare.
2

ÖVERGRIPANDE OM ANSVARSFÖRDELNING OCH AVGRÄNSNINGAR

2.1

Allmänt

2.1.1

Envar Huvudman är beställare av Öresundstågstrafiken inom sitt eget län. Utgångspunkten är att vardera Part ansvarar för sin del av områdena nedan. Om Parterna är överens
därom och inget annat framgår av lag, avtal eller annat, kan uppgifter och ansvar, helt eller delvis, överlämnas till Bolaget via Ägardirektiv. Ett sådant överlämnande ska gälla
samtliga Huvudmän och innehålla tydligt uppdrag till Bolaget hur frågan ska hanteras,
vilket mandat Bolaget har i frågan, om Bolaget är beredande eller beslutande i frågan
samt i vilken utsträckning Bolaget får lägga ut uppdrag på en tredje part.

2.2

Trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för varje län

2.2.1

Varje Huvudman beslutar om trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för Öresundstågstrafiken i sitt län. I den utsträckning Huvudmans trafikförsörjningsprogram och trafikplikt
innehåller direktiv för länsöverskridande trafik ansvarar den Huvudmannen för att för-
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handla och överenskomma med andra berörda Huvudmän om gemensamma trafiklösningar, innan den första Huvudmannen antar trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för
sitt län.
2.3

Avtalspart med leverantörer

2.3.1

Envar Huvudman är, om inte annat framgår av Samarbetsavtalet, beställare och formell
avtalspart i förhållande till leverantörer av mellan Parterna gemensamt upphandlade tjänster, varor och nyttigheter med koppling till Öresundstågstrafiken. Detta gäller framförallt
avtal med tågoperatör och företag som utför underhåll av fordon.

2.4

Fordonskapacitet

2.4.1

Varje Huvudman svarar för sitt egna fordonsbehov inklusive gemensam reserv, antingen i
form av egna fordon, eller, om sådan överenskommelse kan träffas, genom köp eller hyra
från annan fordonsägare. Två eller fler av Huvudmän kan samverka i denna fråga genom
gemensamt köp eller hyra av fordon.

2.4.2

Varje Huvudman svarar för eventuellt överskott av fordonskapacitet som finns hos den
Huvudmannens fordon. Inför inköp eller hyra av nya fordon svarar sådan Huvudman för
att säkra avsättning av överkapacitet till annan Huvudman. På motsvarande sätt svarar
Huvudman för eventuellt underskott av fordonskapacitet i Huvudmannens egna fordon
varvid Huvudman ska säkra köp av fordonskapacitet från annan Huvudman innan Huvudmannen planlägger ökad trafik i sitt län. Huvudmännens överenskommelser om den fördelning av överkapacitet och underkapacitet som föreligger vid undertecknande av Samarbetsavtalet ska fortsätta att gälla tills berörda Huvudmän överenskommer om annat.

2.5

Taxeändringar inom respektive län

2.5.1

Öresundstågstrafiken har ingen egen taxa. Biljettaxan för resa inom eget län (länstaxan)
beslutar Huvudmannen i det länet om. Resa över länsgräns prissätts genom adderad taxa
enligt Sydtaxan. För att undvika imperfektion i prissättning vid kortare resa över länsgräns beslutar Huvudman, inom ramen för samarbetet om Sydtaxan och efter samråd med
övriga berörda Huvudmän, om justering av den adderade taxan i Sydtaxan. Sydtaxan är
inte en del av Öresundstågssamarbetet och kan därför inte överlämnas till Bolaget.

2.6

Relation till dansk Huvudman och operatör

2.6.1

Trafikeringen på sträckan Malmö C och in i Danmark regleras av ett särskilt avtal mellan
Dansk Huvudman och Region Skåne. Därför regleras relationen Dansk huvudman och
operatör samt trafikering på sträckan inte i detta samverkansavtal.

2.6.2

Region Skåne ansvarar för att upprätthålla kontakten och ingå avtal med dansk Huvudman och, i förekommande, fall dansk operatör avseende Öresundstågstrafiken in Danmark.
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2.6.3

Trafik och uppehållsmönster på sträckan Malmö – Köpenhamn beslutar Region Skåne
och dansk huvudman om. Detsamma gäller för ändring av tjugominuterstrafik till annan
trafik på samma sträcka.

2.6.4

Region Skåne åtar sig att löpande hålla övriga Huvudmän informerade om pågående diskussioner, förhandlingar och träffade överenskommelser med danska aktörer.

2.6.5

Vissa operativa driftsfrågor, som avtalet mellan Region Skåne och danska staten reglerar,
kan komma att fullgöras av Bolaget med stöd av särskild fullmakt från Region Skåne.
Frågorna ska specificeras i ett separat avtal mellan Region Skåne och Bolaget.

2.7

Kundansvar

2.7.1

Utgångspunkten är att varje Huvudman ansvarar för kunderna i sitt län. De gemensamt
framtagna resevillkoren för sydlänen ska tillämpas.

2.7.2

Resegarantiärenden regleras i de gemensamma resevillkoren för sydlänen. Vid resa inom
ett enskilt län handlägger respektive Part resegarantiärenden i enlighet med sina resegarantivillkor. Vid länsöverskridande resa och vid resa med Resplusbiljett gäller de regler
som tillämpas av den Part där resan började.

2.7.3

Part som har betalat ut ersättning tar kostnaden för resegarantin. I de fall trafikoperatören
bär det slutgiltiga kostnadsansvaret för resegarantin ansvarar respektive Part för att påföra
trafikoperatören kostnaden.

2.7.4

En gemensam bokningssupport för kunder med Resplusbiljett ska finnas.

2.8

Marknadsföring

2.8.1

Parterna ska samordna och stämma av gemensamma och länsvisa kampanjer. Marknadsföringen utgår från Öresundstågens grafiska profil och den gemensamma varumärkesplattformen.

2.8.2

Varumärket ”Öresundståg” förvaltas gemensamt av de samverkande länen. Parterna och
Bolaget äger under avtalets löptid rätt att nyttja varumärket inom ramen för avtalet. Det
står Part fritt att i kampanjer använda både logotypen för Öresundstågen och sin egen logotype.

2.8.3

Eventuella rättigheter till varumärket tillfaller Bolaget, som ska äga eventuellt inarbetat
eller i framtiden registrerat varumärke ”Öresundståg”.

2.9

Uppföljning och utveckling

2.9.1

Parterna ska gemensamt vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd trafik utifrån överenskomna målsättningar.

2.9.2

Årligen efter avslutat trafikår ska Parterna tillsammans utvärdera den utförda trafiken
med avseende på resandeutveckling, kvalitet, reseprodukter, samarbetet med leverantörer
och samarbetet med övriga aktörer.
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2.9.3

Inom ramen för utvärderingen av trafiken ska Parterna även årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken.

2.10

Gemensamma mål och kvalitet i Öresundstågstrafiken

2.10.1

Parterna ska årligen utvärdera de övergripande målen i 1.3 ovan.

2.11

Fordonsförvaltning

2.11.1

Öresundstågstrafiken ska tills Huvudmännen gemensamt beslutar om annat utföras av
fordon typ X31 varvid fordonen ska bibehålla sin fordonsidentitet.

2.11.2

Öresundstågstrafiken ska, även i fortsättningen och till dess annat är beslutat, utföras enligt den s.k. puljeprincipen. Principen innebär att svenska och danska Öresundståg ska ses
som en gemensam fordonsflotta vid utförande av trafiken och underhåll av fordonen. Ett
fordon ska utnyttjas inom hela det svenska och danska Öresundstågstrafiken. Ett fordon
ska därvid i princip, så länge det kan motiveras av planerings- och omloppshänsyn, trafikera Kystbanen/København - Malmö - Karlskrona/Kalmar/Göteborg och tillbaka till
Kystbanen/København. Planering och utförande av underhåll av Öresundstågen ska också
ske utifrån puljeprincipen.

2.11.3

Parterna ska, tillsammans med övriga fordonsägare, förvalta, i systemet ingående, fordon,
högvärdeskomponenter och specialverktyg i enlighet med särskilt tecknat fordonsförvaltningsavtal.

2.12

Verkstadsdepå i Hässleholm

2.12.1

För att säkerställa verkstadskapacitet med hög service och kvalitet har Parterna enats om
att uppföra en ny verkstadsdepå i Hässleholm. Region Skåne uppför, äger och förvaltar
verkstadsdepån medan Bolaget är hyresgäst och kravställare enligt särskilt tecknad överenskommelse, för närvarande Ramavtal avseende underhållsdepå 2015-09-30.

2.13

Upphandlingar

2.13.1

Parterna samverkar i gemensamma trafik- och underhålls- och fordonsupphandlingar.

2.13.2

Parterna kan överlämna ansvaret för Parternas gemensamma upphandlingar till Bolaget
genom särskilt uppdragsavtal.1

1

Sker inte genom Ägardirektivet utan via ett särskilt uppdrag för varje upphandling. Upphandlingar som Bolaget genomför inom ramen för uppdrag enligt Ägardirektivet kräver inget särskilt uppdrag från Parterna
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3

SAMARBETETS OMFATTNING SAMT UPPDRAG TILL BOLAGET

3.1

Övergripande

3.1.1

Målsättningen är att merparten av samarbetet om Öresundstågstrafiken ska ske inom ramen för Öresundståg AB:s verksamhet och att Bolagets roll ska stärkas ytterligare utifrån
tidigare samarbetsavtal.

3.1.2

Om Parterna är överens därom och inget annat framgår av lag, avtal eller annat, kan uppgifter och ansvar överlämnas till Bolaget via Ägardirektiv.

3.1.3

Ett sådant överlämnande ska gälla samtliga Huvudmän och innehålla tydligt uppdrag till
Bolaget hur frågan ska hanteras samt om Bolaget är beredande eller beslutande i frågan. I
de frågor som kan överlämnas helt till Bolaget ska Bolaget både bereda och fatta beslut
och i de frågor som kräver beslut av respektive Huvudman ska Bolaget bereda och ta
fram beslutsunderlag till Huvudmännen.

3.1.4

Enskild Huvudman kan köpa tjänster, som ligger inom Öresundstågsverksamheten men
utanför Ägardirektivet av Bolaget. Sådant uppdrag ska godkännas av Bolagets styrelse
och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan Huvudmannen och Bolaget. Tjänsterna utförs därefter för den Huvudmannens räkning.

3.1.5

Frågor som berör annan trafik än Öresundstågstrafiken ska inte hanteras av Bolaget med
annat än att Huvudmännen gemensamt ger Bolaget ett specifikt uppdrag.

3.1.6

Huvudmännen utfärdar vid behov fullmakt till Bolaget i den omfattning uppdragen kräver.

3.1.7

För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Huvudmännen, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga Huvudmän. Huvudmännen förbinder sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna.

3.2

Operativa uppgifter

3.2.1

Parterna är överens om att Bolaget ska hantera den operativa driften avseende följande
områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
Dagliga trafikfrågor
Löpande fordonsunderhåll
Löpande kontakter med Trafikverket och andra svenska myndigheter
Verkstadsdepå i Hässleholm
Administrativa och ekonomiska uppgifter
Planering operativ drift
Utvärdering och uppföljning

Områdena preciseras och detaljeras i Ägardirektiv.
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3.2.2

Listan över operativa områden i 3.2.1 ovan är inte uttömmande. Om Parterna är överens
och inte lagstiftning eller annat hindrar, kan Parterna genom Ägardirektivet uppdra åt Bolaget att hantera ytterligare uppgifter som Parterna, gemensamt ansvarar för enligt detta
Samverkansavtal.

3.2.3

Parterna är överens om att Bolaget inte bör bygga upp någon omfattande egen operativ
verksamhet utan kan, utifrån ekonomi och kvalitet, lägga ut operativa uppgifter på i första
hand Parterna och annars tredje part.

3.2.4

I första hand ska Bolaget undersöka om någon av Parterna kan leverera tjänsten utifrån
ekonomi och önskad kvalitet.

3.2.5

Ersättning till Huvudman för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår, om inget annat särskilt överenskommes, för lönekostnader, resekostnader, styrkta utlägg samt en administrativ avgift på 4 % av lönekostnaden.

3.2.6

Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild
överenskommelse mellan Bolaget och Huvudmannen i syfte att tjänsterna blir utförda i
enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.

3.2.7

Ekonomistyrning, t ex Bolagets ekonomiska uppföljning av Öresundstågsverksamheten,
främst fördelning av kostnader mellan Huvudmännen, ska inte läggas ut på en tredje part
såvida inte styrelsen är enig därom.

3.3

Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

3.3.1

Parterna är överens om att fortsätta utveckla det goda samarbetet och lägga ett större ansvar på Bolaget samt att vissa strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär kan läggas över att hanteras av Bolaget.

3.3.2

Exempel på strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Fordonsanskaffning
Övergripande fordonsplanering
Vision, varumärke och affärsidé
Fordonsförvaltning
Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal
Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm
Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

3.3.3

Listan över operativa områden i 3.3.2 ovan är inte uttömmande. Om Parterna är överens
och inte lagstiftning eller annat hindrar, kan Parterna genom Ägardirektivet uppdra åt Bolaget att hantera ytterligare uppgifter som Parterna, gemensamt ansvarar för enligt detta
Samverkansavtal.

3.3.4

Bolagets långsiktiga hantering av dessa uppdrag ska, som huvudregel, ske inom Bolaget
och inte läggas ut på en tredje part.
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3.4

Särskilt om linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet

3.4.1

För frågor som berör beslut eller beredning, av ärenden som rör linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet, och som överlämnats till Bolaget enligt uppdrag i Ägardirektiv,
ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte.

3.4.2

I frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter från alla
Parter delta.

3.4.3

Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken skall Parter som
direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om den påverkar
trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett sådant förslag
till beslut, skall alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om majoriteten av Berörda
Parter inte kan enas om ett förslag till beslut, skall frågan avföras från dagordning på
stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av Berörda Parters röster. Vad gäller Blekinge Kustbana förutsätter
ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.

3.4.4

Beslut i Bolaget ska iaktta följande direktiv:
 Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens trafikförsörjningsprogram. Om programmet medger flexibilitet i trafikvolymen ska beslut som
medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende ersättning till
operatör eller fordonskapacitet godkännas av Part i det länet.
 Trafikuppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation och
uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för undertecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska berörda
Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör de
Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är placerade.
Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
 Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg inom ett
län på grund av driftstekniska skäl leder till överdimensionering och ökade kostnader
(tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län, ska den Part som beslutat
om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

3.4.5

Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:
 Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.
 Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp, underhållsbehov
etc.
 Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.
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4

EKONOMI

4.1

Övergripande principer

4.1.1

Utgångspunkten är att varje Huvudman har rätt till de intäkter och är ansvarig för de kostnader och risker som är hänförliga till trafik inom Huvudmannens eget län.

4.1.2

För intäkter, kostnader och risker som är gemensamma och som ej kan hänföras till ett
eller flera specifika län skall, om inget annat framgår eller beslutas, Region Skåne svara
för 40 % och övriga Huvudmän för 12 % vardera. Kostnader hänförliga till Region Skånes avtal med danska staten är inte en gemensam kostnad.

4.2

Biljettintäkter, Sydtaxan och biljettförsäljning

4.2.1

Inom Öresundstågstrafiken tillämpas principerna för Sydtaxan. Taxeförändringar följer
den beslutsordning som gäller för Sydtaxan.

4.2.2

Ansvaret för taxor och biljetter samt fördelningen av intäkter sker enligt principerna för
Sydtaxan.

4.2.3

Formerna för Parternas samarbete kring försäljning av biljetter och biljettsystem regleras i
Sydtaxan.

4.2.4

Biljettintäkter för länsöverskridande resor som inflyter genom olika kanaler fördelas mellan Huvudmännen utifrån Sydtaxan och överenskomna avräkningsmodeller.

4.2.5

Sydtaxan förvaltas inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige - RSS.

4.2.6

Samtrafiken ansvarar för intäktsavräkning och fördelning mellan Parterna för Resplus.

4.2.7

Parternas försäljningskostnader relaterade till Öresundstågen betalas av respektive Part
om inte annat överenskommes.

4.2.8

Försäljningskostnader för Resplus fördelas enligt principerna i Resplussamarbetet.

4.2.9

Ändring av biljettaxan för resa med Öresundstågstrafiken inom eget län (Länstaxan) beslutar var Part i respektive län. Part ska meddela övriga Parter beslut om ändring av taxa
enligt Sydtaxans principer.

4.3

Kostnader fordon: ägande/hyra inkl. fordonsförvaltning samt avräkningsmodell

4.3.1

Varje Huvudman ansvarar ekonomiskt för att tillföra den fordonskapacitet som krävs enligt villkoren i 2.4 ovan.

4.3.2

Villkor för avräkning mellan Huvudmännen avseende fordonskapacitet fastställs i Bilaga
Avräkning fordonskapacitet Öresundstågstrafiken.
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4.4

Fördelning av kostnader för trafik och underhåll

4.4.1

Varje Huvudman svarar i förhållande till leverantörer (operatör, underhållare m.fl.) för
betalning av ersättning enligt ingångna avtal för tjänster och varor hänförliga till sitt län.
Detsamma gäller betalning av banavgifter, el och stationsavgifter till Trafikverket. Kostnader och risker som är gemensamma och som inte kan hänföras till en eller vissa Huvudmäns län ska fördelas enligt de villkor som anges närmare nedan.

4.4.2

Ersättning för tågdrift enligt trafikavtalen med tågoperatör och underhållare, som inte är
hänförlig till specifikt län, fördelas mellan Huvudmännen utifrån respektive Huvudmans
andel av den totala trafikvolymen i Öresundstågstrafiken. Beräkningen av Huvudmans
andel av trafikvolymen görs på grundval av antal fordonskilometer utförda i varje län enligt fastställd tidtabell i förhållande till den totala trafikvolymen i alla länen. Trafik som
Region Skåne ansvarar för, från Malmö till nationsgränsen och eventuellt vidare in i Danmark enligt avtal med danska staten, ingår i Region Skånes trafikvolym.

4.5

Fördelning av kostnader för Bolaget

4.5.1

Kostnader för samarbetet inom Bolaget är en gemensam kostnad och fördelas enligt 4.1.2
ovan. Kostnaderna avser Bolagets utgifter (t.ex. lokaler, personal, administration, externa
kostnader för t.ex. konsulter, marknadsföring etc.)

4.5.2

Gemensamma kostnader hänförliga till samarbetet i Bolaget kan i enskilt fall, efter styrelsens beslut därom, fördelas på annat sätt.

4.5.3

Om en Huvudman ger Bolaget i uppdrag att utföra vissa tjänster för denna Huvudmans
räkning, betalar Huvudmannen kostnaderna hänförliga till dessa tjänster.

5

ÖVRIGA VILLKOR

5.1

Avtalstid

5.1.1

Avtalet träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare samarbetsavtalet, tecknat 2009-02-20.

5.1.2

Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Sådan uppsägning ska ske skriftligen och tillställas samtliga Parter i avtalet. Annan uppsägningstid
kan tillämpas om Parterna gemensamt så beslutar.

5.2

Ändringar, tillägg, överlåtelse

5.2.1

Ändringar eller tillägg till Samverkansavtalet ska, för att vara giltiga, godkännas av alla
Parter, upprättas skriftligen och undertecknas av alla Parterna.

5.2.2

Varje Huvudman äger rätt att överlåta Samverkansavtalet till annan juridisk person som, i
Huvudmannens ställe, träder in som ansvarig för Öresundstågsverksamheten. Annan
överlåtelse av Samverkansavtalet kräver godkännande av samtliga Parter.
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5.3

Fristående parter, ogiltighet

5.3.1

Parternas samarbete enligt denna överenskommelse är ett samarbete mellan fristående
parter. Dispositiva bestämmelser i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska
inte äga tillämplighet på Samarbetsavtalet.

5.3.2

Om något villkor i Samarbetsavtalet skulle förklaras ogiltigt eller icke genomförbart, ska
Samarbetsavtalet och dess övriga villkor fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut mellan
Parterna. Det villkor som blir ogiltigt eller icke genomförbart ska av Parterna ersättas av
annat villkor som på ett övergripande plan åstadkommer samma mål, varvid balansen
mellan Parternas förpliktelser ska vidmakthållas.

5.4

Tvistelösning

5.4.1

Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Samverkansavtal eller
därur härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan Parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

5.4.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.
______________________________

Detta samverkansavtal, som består av fjorton (14) sidor och en (1) bilaga, har upprättats i sex
(6) exemplar av vilka Parterna erhållit var sitt.
______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Kronoberg

Landstinget i Kalmar län

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Blekinge

Region Skåne

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________
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______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Halland

Västtrafik AB

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga nr
1

Innehåll
Avräkning fordonskapacitet

…… / ……

BILAGA
AVRÄKNING
FORDONSKAPACITET
ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN

Bilaga Avräkning fordonskapacitet

SAMVERKANSAVTAL
2018-02-06
2(3)

1. Bakgrund

1.1 Enligt samverkansavtalet ansvarar envar part för eventuellt överskott eller underskott i sin
fordonskapacitet jämfört med planlagd trafik. I denna bilaga nedan finns principer för
avräkning av fordonskapacitet mellan parterna. Villkoren medför inte en rättighet för part att
sälja eller köpa kapacitet i fordonsflottan utan utgör en modell för avräkning av kapacitet
utifrån de beslut parterna fattat med stöd av samverkansavtalet.
1.2 Avräkning av fordonskapacitet mellan Sverige och Danmark regleras i avtal mellan Region
Skåne och ansvarig dansk myndighet, varvid det samlade svenska behovet erhålls. Avräkning
av fordonskapacitet mellan parterna regleras i denna bilaga.
2. Fastställande av fordonsbehov

2.1 Fordonsbehovet utgår från vid var tid gällande omloppsplaner samt det samlade svenska
fordonsbehov som fastställs utifrån avtal mellan Region Skåne och ansvarig dansk myndighet.
2.2 Fordonen fördelas utifrån användningen under dimensionerande tid vilken definieras som
06.00- 09.00 under måndag – fredag.
2.3 Fordonsbehovet fördelas utifrån antal fordonsminuter enligt tidtabellstid, tid för
fordonsvändningar ingår ej i beräkningen. Uppehåll på minst 6 minuter på en station ingår ej i
beräkningen av tidtabellstid medan kortare uppehåll räknas som en del av tidtabellstiden.
Fordonsbehovets för en viss huvudman beräknas enligt följande formel:
Huvudmannens behov = Det antal fordon som krävs for att upprätthålla trafiken * (antal
fordonsminuter i trafiken i huvudmannens län l totalt antalet fordonsminuter i trafiken
för utvalt linjeavsnitt).
2.4 Beräkningen av fordonsbehovet görs per linje (Västkustbanan, Södra stambanan/Kust till
Kustbanan respektive Blekinge Kustbana) och ska göras varje gång som antalet fordon i
puljen förändrats för att på så sätt lättare kunna avspegla verkligheten. Härvid begränsas
beräkningen så långt möjligt utifrån aktuellt produktionsupplägg med utgångspunkt från hur
många fordon som åtgår för trafik på ett visst linjeavsnitt I utgångsläget används sträckan
Göteborg - Båstad på VKB, Osby - Kalmar på SSB/KtK samt Kristianstad- Karlskrona på
BKB. Dessa linjeavsnitt är valda utifrån att det tidsmässigt går att beräkna det antal fordon
som åtgår på dessa sträckor med ett rimligt antagande om fiktiv eller faktisk vändtid.
Angivna linjeavsnitt kan komma att ändras om de tidtabellsmässiga förutsättningarna gör att
det omloppsmässigt på ett klart bättre sätt avspeglar verkligheten om en annan
avstämningssträcka används. Så långt möjligt skall dock avstämningssträckorna behållas
oförändrade.
2.5 Fordonsreserv fastställs utifrån den reserv som belastar hela det svenska trafiksystemet utifrån
den avräkning som görs mellan Region Skåne och ansvarig dansk myndighet.
Fordonsreserven fördelas som ett procentuellt påslag på det framräknade fordonsbehovet - lika
stort i hela systemet.
2.6 Fordonsbehov samt reservbehov beräknas som antal fordon med en decimal.
3. Fastställande av fordonskostnad

3.1 Fordonskostnaden fastställs årligen. Årskostnaden omräknas till en kostnad per dag genom att
divideras med 365 (366) dagar.
3.2 Säljande part ersätts utifrån ett genomsnittligt pris per fordon för de Öresundstågsfordon som
denne part använder i puljetrafiken. Priset kan utgöras av en eller flera av följande alternativ
där genomsnittspriset per fordon blir medelvärdet för den partens samtliga fordonsindivider.
Det innebär att en och samma part kan ha sin fordonspark fördelad på flera av nedanstående
alternativ:
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a) Hyres/leasingkostnad per år mot Transitio eller annan uthyrare
b) Årskostnad beräknad utifrån 25 års rak avskrivning av inköpspriset för fordonet och
5% ränta på värdet av fordonet efter avskrivning. Ett fordons inköpspris kan löpande
ändras efter att part beslutat om tekniska investeringar i fordonet motsvarande
kostnaden för inköpspriset. Vid väsentliga förändringar av räntan på den marknad som
finansierar fordonen, som ger mer än tillfälliga effekter för respektive part, äger part
uppta diskussioner om justering av ovan angiven räntesats.
c) För Region Skånes del, det pris per år som erläggs för eventuellt köp av dansk
fordonskapacitet (för närvarande 5,103 miljoner DKK per år).
3.3 Köpande part erlägger avgift beräknad som ett vägt medelvärde av de kostnader som
framräknats för de säljande parternas fordon enligt 3.2. Vägt medelvärde erhålls genom att
kostnaden för samtliga säljande parters fordonsöverskott summeras och att denna summa
divideras med det på samma sätt summerade överskottet i antal fordon.
4. Exempel på beräkning
4.1 Fordonsöverskott respektive fordonsunderskott antas vara enligt nedanstående. Som
förenkling förutsätts i detta exempel att överskott respektive underskott av fordon är
oförändrat under hela trafikåret. I verkligheten kommer över/underskotten att justeras vid
varje tillfälle som en förändring i omloppsplanerna leder till ett annat beräkningsresultat.
Härvid görs en kostnadsberäkning för aktuell period utifrån det antal dagar som denna period
omfattar.
Överskott
Skåne
Halland
Västtrafik
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
Summa

Underskott
1,0

0,3
0,2
0,4
0,1
0,6
1,3

.
1,3

För de Parter som har ett fordonsöverskott beräknas kostnaden enligt följande:
Per fordon
och år, tkr
5 000
5 200
5 400

Antal
fordon
Halland
0,3
Kronoberg
0,4
Blekinge
0,6
Summa
1,3
Kostnaden per fordon blir (6 820/1,3=) 5 246 tkr.

Kostnad,
tkr
l 500
2 080
3 240
6 820

För de Parter som har ett fordonsunderskott beräknas kostnaden enligt följande:
Per fordon
och år, tkr
5 246
5 246
5 246

Antal
Kostnad,
fordon
tkr
Skåne
1,0
5 246
Västtrafik
0,2
l 049
Kalmar
0,1
525
Summa
1,3
6 820
Den ekonomiska avräkning sker via fakturering till bolaget som i sin tur fakturerar de parter som
har underskott.
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AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB
Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(A) Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,
(B) Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,
(C) Region Blekinge, org.nr 222000-1321,
(D) Region Skåne, org.nr 232100-0255,
(E) Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt
(F) Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.
1

Bakgrund och syfte

1.1

Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr
556794-3492, (nedan ”Bolaget”).

1.2

Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.

1.3

Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.

1.4

Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2

Bolaget och dess verksamhet

2.1

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra
operativa förvaltningsuppgifter och vara stöd i strategiska frågor och frågor av
långsiktig karaktär hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av ägarna.

2.2

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.

2.3

Bolaget konkreta verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska

2.4

(a)

Vara kontaktpunkt i den externa kommunikationen med operatörer och övriga
aktörer i Öresundstågstrafiken,

(b)

vara ett drift- och servicebolag i förhållande till parterna,

(c)

vara ett beredande organ till ägarna i vissa strategiska frågor och frågor av
långsiktig karaktär

Parternas avsikt är att Bolaget ska utgöra ett samriskföretag enligt 3 kap 19-23 §§ lag
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
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3

Bolagsordning

3.1

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.

3.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde.

4

Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.
5

Bolagets säte och lokalisering

5.1

Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.

5.2

Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6

Styrelsen

6.1

Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.

6.2

Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län
och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1)
ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

6.3

Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2)
suppleanter.

6.4

Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

6.5

Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna.

6.6

Styrelsens ordförandeskap ska rotera, vartannat år, i följande ordning; Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

6.7

Ledamot och suppleant som närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för
förlorad arbetsförtjänst. Bolaget administrerar ersättningen, som ska belasta respektive
ägare.

6.8

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På
begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska
schemaläggas årsvis.

6.9

Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas
styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

6.10

Suppleant har alltid rätt att närvara på sammanträde samt att yttra sig men rätt att rösta
endast då suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Om styrelseledamöterna är eniga
därom, kan annan än styrelseledamot eller suppleant tillåtas att närvara vid
styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra
sig men ska aldrig ha rätt att rösta.
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6.11

Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena
sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av
Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

7

Verkställande direktör

7.1

Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen. Region Skåne ska
föreslå namn på verkställande direktör som kan väljas.

7.2

Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen
beslutar om annat.

7.3

Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas
upp vid styrelsemötet.

8

Bolagsstämma

8.1

Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag
eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock
endast om någon av parterna så begär.

8.2

Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9

Insyn i Bolagets verksamhet

9.1

Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om
Bolaget som part har tillgång till.

9.2

Part får när som helst ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas
av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller
annan person utsedd av part.

9.3

Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 §
kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

10

Enighet i vissa beslut

10.1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen
eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.
(a)

Ändring av bolagsordningen.

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

(c)

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt
lag eller detta avtal.

(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.

(e)

Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

(f)

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet.
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10.2

Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin utslagsröst i
frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver
beslut.

10.3

Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga
som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan
avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning
av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas.
Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut
fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11

Revisor och lekmannarevisor

11.1

Auktoriserad revisor ska utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.

11.2

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.

11.3

Lekmannarevisorn ska väljas på stämma enligt följande ordning, Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12

Firmateckning

12.1

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av
ledamot i förening med verkställande direktören.

12.2

Verkställande direktören tecknar firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13

Finansiering

13.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt
genererade medel och/eller upplåning.

13.2

Parterna förbinder sig att tillföra aktiekapital i bolaget så att det har en adekvat storlek i
förhållande till Bolagets omsättning.

13.3

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering. Parterna inser att extern finansiering är en viktig del och är
överens om att sådan finansiering ska avtalas i särskild ordning.

14

Överlåtelse av avtal

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga
parters skriftliga godkännande.
15

Övergång av aktier

15.1

Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.
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15.2

Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan
av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan
förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna
ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare
i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier
ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.

16

Utträde samt ny part

16.1

Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för
sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

16.2

Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i
detta avtal genom att underteckna detsamma.

17

Avtalets upphörande

17.1

Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare
tecknade aktieägaravtalet

17.2

Avtalet gäller tillsvidare och så länge part är aktieägare i Bolaget.

17.3

Avtalet kan sägas upp till omförhandling med 24 månaders uppsägningstid. Parterna
ska, vid uppsägning, omgående påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

18

Övriga bestämmelser

18.1

Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av samtliga parter.

18.2

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar
och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

18.3

För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de
villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något
ekonomiskt anspråk på den andre parten.

19

Tvistlösning

19.1

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur
härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

19.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän
domstol med Malmö tingsrätt som första instans.
______________________________
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Detta Aktieägaravtal, som består av åtta (8) sidor har upprättats i sex (6) originalexemplar, av vilka
Parterna erhållit var sitt.
______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Kronoberg

Landstinget i Kalmar län

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Blekinge

Region Skåne

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Halland

Västtrafik AB

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

1.1

Om ägardirektiv och övriga styrdokument

1.1.1

Ägardirektivet är det dokument som beskriver ägarnas uppdrag till bolaget. Det sätter ramarna och förtydligar ägarnas förväntningar på bolaget.

1.1.2

Utöver ägardirektivet finns det två avtal som reglerar samarbetet om Öresundstågstrafiken – aktieägaravtalet och samverkansavtalet. Aktieägaravtalet beskriver mer detaljerat
villkoren och förutsättningarna för ägarnas engagemang i bolaget medan samverkansavtalet beskriver förutsättningarna för samarbetet om det samlade Öresundstågssamarbetet.

1.2

Syfte med bolaget

1.2.1

Bolagets ägs tillsammans av Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region
Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och Västtrafik AB. Ägarna, som är Huvudmän för
Öresundstågstrafiken inom sitt län, samverkar i enlighet med vad som framgår av, mellan
parterna ingångna, samverkansavtal och aktieägaravtal. Bolagets syfte framgår av dess
bolagsordning.

1.2.2

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med sina ägare. Bolaget förbinder
sig att svara för de uppgifter som överlämnats till Bolaget. Enskild ägare kan dock inte ge
anvisningar till bolaget eller dess styrelse/VD i frågor som ankommer på Bolaget.

1.2.3

Bolaget kan köpa tjänster av sina ägare enligt beskrivning längre ner.

1.2.4

Enskild ägare kan köpa tjänster, som ligger inom Öresundstågsverksamheten men utanför
Ägardirektivet av Bolaget. Sådant uppdrag ska godkännas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan ägaren och Bolaget. Tjänsterna utförs därefter
för den ägarens räkning.

2

BOLAGETS FÖRVALTNING

2.1

Styrelse och verkställande direktör

2.1.1

Bolagets förvaltning fullgörs av bolagets styrelse och vd i enlighet med vad som framgår
av bolagsordning och aktieägaravtal.

2.2

Beslutsfattande

2.2.1

Inför beslut som skall fattas av Bolaget och som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall ägarnas fullmäktige eller motsvarande organ beredas tillfälle att ta
ställning till frågan.

2.2.2

Om inget annat specifikt framgår av detta direktiv, aktieägaravtal, bolagsordning eller
tvingande lag fattas styrelsebeslut med enkel majoritet.
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2.3

Bolaget ekonomi

2.3.1

Styrelsen ansvarar för Bolagets ekonomi och skall senast den 1 oktober fastställa en årlig
budget avseende Bolagets ekonomi. Om en ny budget medför en ökning med minst 4 %
av Bolagets kostnader jämfört med föregående års budget, ska den nya budgeten delges
ägarna för godkännande innan den verkställs.

2.3.2

Styrelsen ska årligen fastställa en övergripande affärsplan avseende de två närmaste åren
efter budgetåret. Planen skall delges ägarna som har möjlighet att ge respons på planen.

2.3.3

Arbetet med Bolagets budget skall koordineras med respektive ägares budgetarbete.

2.3.4

Kontinuerlig budgetuppföljning i Bolaget skall äga rum på styrelsemöten och även rapporteras till ägarna.

2.3.5

Bolaget förväntas inte ha intäkter i någon större omfattning utanför de uppdrag Bolaget
utför åt ägarna. Av Bolagets budget ska det därför med enkelhet gå att utläsa kostnaderna
för respektive uppdrag.

2.3.6

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt genererade medel och/eller upplåning.

2.3.7

Ägarna har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering.

2.4

Insyn i Bolagets verksamhet

2.4.1

Bolaget ska medverka till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 § kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

3

UPPDRAG TILL BOLAGET

3.1

Övergripande om Bolagets uppdrag

3.1.1

Enligt Samverkansavtalet ska Bolaget hantera den operativa driften för Öresundstågstrafiken avseende följande områden:
1. Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
2. Dagliga trafikfrågor
3. Löpande fordonsunderhåll
4. Löpande kontakter med Trafikverket och andra svenska myndigheter
5. Verkstadsdepå i Hässleholm
6. Administrativa och ekonomiska uppgifter
7. Planering operativ drift
8. Utvärdering och uppföljning

3.1.2

Genom en ändring av detta Ägardirektiv kan Bolaget få uppdrag att hantera ytterligare
operativa uppgifter.
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3.1.3

Bolaget kan, enligt Samverkansavtalet, även få ansvar för mer strategiska frågor av långsiktig karaktär.

3.1.4

Under avsnitt 3.2 nedan specificeras de operativa uppgifter som ägarna överlämnar åt bolaget att hantera i Öresundstågstrafiken.

3.1.5

Under avsnitt 3.3 nedan specificeras de strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär som överlämnas till Bolaget att hantera.

3.1.6

Bolaget bör inte bygga upp någon omfattande egen operativ verksamhet utan kan, utifrån
ekonomi och kvalitet, lägga ut operativa uppgifter på i första hand Huvudmännen och annars tredje part.

3.1.7

I första hand ska Bolaget undersöka om någon av Huvudmännen kan leverera tjänsten utifrån ekonomi och önskad kvalitet.

3.1.8

Ersättning till ägare för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår för
lönekostnader, resekostnader, styrkta utlägg samt en administrativ avgift på 4 % av lönekostnaden.

3.1.9

Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild
överenskommelse mellan Bolaget och Huvudmannen i syfte att tjänsterna blir utförda i
enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.

3.1.10

För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Huvudmännen, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga ägare. I samverkansavtalet har
ägarna förbundit sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna.

3.2

Operativt uppdrag för Öresundstågstrafiken

3.2.1

Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
Det övergripande kundansvaret och kundärendehantering ligger kvar på respektive part
men Bolaget får i uppdrag att hantera kund-, marknads- och försäljningsfrågor enligt följande:
 Förvaltning, administration och löpande utveckling av oresundstag.se och ”Boka
resa”
 Administrera en gemensam Bokningssupport för kunder med resplusbiljett
 Ta fram, förvalta och utveckla marknadsplan för den samlade trafiken
 Förvalta och utveckla varumärket Öresundståg
 Bilda och hålla ihop en gemensam marknadsgrupp
 Samordning av gemensam övergripande marknadsföring av hela Öresundstågstrafiken
 Delta i Huvudmännens försäljningsgrupp inom Regionsamverkan Sydsverige

3.2.2

Dagliga trafikfrågor
Bolaget får i uppdrag att hantera följande dagliga operativa trafikfrågor:
 Löpande kontakt och uppföljning med operatören och underhållaren i trafik- och
driftsfrågor.
 Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar.
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Dialog om prioritering av tågformering i den operativa driften, d v s beslut om tillfällig anpassning av tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer
och liknande.
Kundbemötande och varumärke.
Ombordservice- och erbjudande, bemanningsfrågor, biljettkontroll m m.
Arbetsrutiner, utrop, utbildning mm av tågvärdar mfl som Beställaren ansvarar för

3.2.3

Löpande fordonsunderhåll
Bolaget får i uppdrag att hantera operativa frågor om löpande fordonsunderhåll, såsom:
 Kontakt med underhållaren och operatören om praktiska fordonsfrågor kopplade till
den operativa driften.
 Löpande leveransuppföljning (ex fordonstillgänglighet, städning, klotter, toaletter,
dörrar, AC osv).
 Underhållsoptimering enligt trafikavtal och underhållsavtal.
 Uppföljning av fordonens status, underhåll, teknik, förebyggande tekniskt underhåll.

3.2.4

Löpnade kontakter med trafikverket och andra svenska myndigheter
Bolaget får, utifrån den gemensamma strategiska trafikförsörjningsplanen, respektive
parts trafikförsörjningsplan och Parts beslut, uppdraget att hantera följande:
 Underhandskontakter/förhandlingar med Trafikverket angående tåglägesansökan
 Framtagande av förslag till tidtabell/tåglägesansökan i samarbete med Operatören
samt, vid behov, andra myndigheter
 Ansöka om tåglägen
 Teckna TRAV
 Teckna och förvalta TRAV
 Indatera i REBUS

3.2.5

Verkstadsdepå Hässleholm
Bolaget får i uppdrag att, utöver det uppdrag som åvilar Bolaget enligt särskilt tecknad
överenskommelse om ansvar för verkstadsdepån i Hässleholm, även uppdrag att
 Vara hyresgäst och kravställare mot fastighetsägaren
 Hyra ut depån till underhållaren i andra hand
 I övrigt hantera depåfrågor kopplade till underhållsavtalet.

3.2.6

Administrativa och ekonomiska uppgifter
Bolaget får i uppdrag att
 Årligen ta fram affärsplan och budgetunderlag för trafiksystemet.
 Praktiskt arbete med kontroll av fakturor från operatören, underhållaren och Trafikverket.
 Framtagande av samlad ekonomisk information rörande hela trafiksystemet.
 Hantering av samtliga frågor rörande avtal med entreprenör, underhållsleverantör och
leverantör av ersättningstrafik.
 Administrera fordonsavräkning enligt särskilt beslut om avräkning av fordonskapacitet
 Sammanställa och förvalta statistik och andra uppgifter om trafiksystemet (resande,
produktion, NKI mm).
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Långsiktig ekonomisk plan för hela Öresundstågsverksamheten som redovisar den
ekonomiska utvecklingen på lång sikt inklusive investeringsbehov.
Uppdrag som är kopplade till ekonomistyrning, till exempel ekonomisk uppföljning av
Öresundstågsverksamheten, främst fördelning av kostnader mellan ägarna, ska inte läggas
ut på en tredje part såvida inte styrelsen är enig därom.
3.2.7

Planering operativ drift
Bolaget får i uppdrag att hantera
 Planering av tågformering i den operativa driften, beslut om tillfällig anpassning av
tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer, evenemangstrafik och liknande
 Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar
 Samordna ersättningstrafik
 Ta fram förslag på tidtabell, formering av tåg etc. utifrån respektive parts beställning

3.2.8

Utvärdering och uppföljning
Bolaget får i uppdrag att hantera utvärdering och uppföljning av trafik- och underhållsavtal, t ex
 Uppföljning och rapportering för hela trafiksystemet exempelvis gällande resandeutveckling, punktlighet, kundnöjdhet, intäkter, produktion mm.
 Vecko- och månadsrapportering enligt trafikavtalen.
 Uppföljning av kvaliteten i trafiken, punktlighet, utförandegrad, produktion, bemanning, visering mm.
 Kvalitetsmätning avseende trafiken
 Ombordmätning samt Kvalitetskontroller (via t ex mystery riders).
 Uppföljning av incitamentsmodellen med operatören och kontroll av bonus och viten.
 Ta fram helhetsbild, uppföljning och utvärdering av ekonomi

3.3

Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

3.3.1

Enligt Samverkansavtalet kan Bolaget få ansvar att hantera följande långsiktiga och strategiska frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Fordonsanskaffning
Övergripande fordonsplanering
Vision, varumärke och affärsidé
Fordonsförvaltning
Avtalspart i upphandlade avtal
Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm
Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

Nedan följer de av ovanstående områden som Bolaget får ansvar för samt en precisering
av dessa
3.3.2

Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Bolaget får i uppdrag att:
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Vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd
trafik utifrån överenskomna målsättningar
Utvärdera den utförda trafiken med avseende på resandeutveckling, kvalitet, rese-produkter, samarbetet med leverantörer och samarbetet med övriga aktörer.
Årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken

Bolaget ska även ta fram underlag och förslag till beslut inom följande områden:
 Plan för långsiktig utveckling av trafiken
 Affärsplan för den gemensamma delen av trafiken, utifrån länens trafikförsörjningsprogram, tågplaner mm.
3.3.3

Fordonsanskaffning
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.4

Övergripande fordonsplanering
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.5

Vision, varumärke och affärsidé
Bolaget får i uppdrag att:


3.3.6

Förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och affärsidé för den samlade
Öresundstågstrafiken

Fordonsförvaltning
Bolaget får i uppdrag att:


Samordna fordonsförvaltningen och bereda ärenden.

3.3.7

Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.8

Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet
Bolaget får i uppdrag att samordna och hålla ihop arbetet med att ta fram förslag på linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet. För frågor som berör beslut eller beredning, av
ärenden som rör linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet, och som överlämnats till Bolaget enligt uppdrag i Ägardirektiv, ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma
eller styrelsemöte.



Beslut i frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter
från alla Parter delta i.
Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken skall Parter
som direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om
innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om
den påverkar trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett
sådant förslag till beslut, skall alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om majoriteten av Berörda Parter inte kan enas om ett förslag till beslut, skall frågan avföras
från dagordning på stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med
majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av Berörda Parters röster. Vad gäller
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Blekinge Kustbana förutsätter ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.
Beslut i Bolaget ska iaktta följande direktiv:






Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens trafikförsörjningsprogram. Om programmet medger flexibilitet i trafikvolymen ska beslut
som medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende ersättning till operatör eller fordonskapacitet godkännas av Part i det länet.
Trafikuppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation
och uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för undertecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska
berörda Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör de Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är
placerade. Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg inom ett
län på grund av driftstekniska skäl leder till överdimensionering och ökade kostnader
(tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län, ska den Part som beslutat
om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:



3.3.9

Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.
Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp, underhållsbehov
etc.
Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.

Strategisk övergripande långsiktig tågplanering
Bolaget får i uppdrag att:



Utifrån länens strategiska trafikplaner sammanställa och underhålla en strategisk plan
för Öresundstågstrafiken

4

ÖVRIGA VILLKOR

4.1

Giltighet

4.1.1

Detta Ägardirektiv ersätter tidigare ägardirektiv och träder i kraft då det undertecknats av
samtliga Parter samt antagits av bolagsstämman.

4.1.2

Ägardirektivet är giltigt till dess annat ägardirektiv tagits fram och beslutats på bolagsstämma.
______________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Kronoberg

Landstinget i Kalmar län
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_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Blekinge

Region Skåne

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Halland

Västtrafik AB

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§66

Budget 2018 - utökad ram för
läkemedelsförmånen (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader med
motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Sammanfattning

SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar på ett ökat
bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges fastställda budget (510
miljoner kronor). Med anledning av den reviderade prognosen föreslås att finansieringen
samt hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med 16 miljoner kronor
för 2018.
Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för läkemedelsförmånen baseras
på socialstyrelsens höstprognos över regioner och landstings kostnader för det
kommande året.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader med
motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §83 RSAU Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen
 Förslag till beslut - Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§83

Budget 2018 - utökad ram för
läkemedelsförmånen (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader med
motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Sammanfattning

SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar på ett ökat
bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges fastställda budget (510
miljoner kronor). Med anledning av den reviderade prognosen föreslås att finansieringen
samt hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med 16 miljoner kronor
för 2018.
Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för läkemedelsförmånen baseras
på socialstyrelsens höstprognos över regioner och landstings kostnader för det
kommande året.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader med
motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-03-27

Regionstyrelsen

Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader
med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.

Sammanfattning
SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar på ett ökat
bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges fastställda budget
(510 miljoner kronor). Med anledning av den reviderade prognosen föreslås att
finansieringen samt hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med
16 miljoner kronor för 2018.
Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för läkemedelsförmånen
baseras på socialstyrelsens höstprognos över regioner och landstings kostnader för
det kommande året.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§59

Svar på motion – Inför vårdval för
Barn- och ungdomspsykiatrin
(17RK1833)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L)
har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för
barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och
ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en eventuellt
vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten
arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som granskningen av
verksamheten mynnade ut i.
Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Britt-Louise Berndtsson
(C) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S), Charlotta Svanberg (S), Magnus Carlberg (S), Martina
Ericsson (SD), Daniel Liffner (V) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen
röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Avstår

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Ja

Peter Freij (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

9

6

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultatet 9
för, 6 mot och 0 som avstår.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§90

Svar på motion – Inför vårdval för
Barn- och ungdomspsykiatrin
(17RK1833)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L)
har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för
barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och
ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en eventuellt
vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten
arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som granskningen av
verksamheten mynnade ut i.
Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till
motionen.
- Robert Olesen (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen
röstar Nej.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Yngve Filipsson (L)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (C)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag
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 Motion - inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin

Svar på motion
Diarienr: 17RK1833
Handläggare: Martin Myrskog, Regionstaben
Datum: 2018-03-21

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson
(L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett
vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och
ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en
eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta
verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som
granskningen av verksamheten mynnade ut i.
Svar på motion
Under sommar-tidig höst 2017 genomfördes en gedigen granskning av Sirona
Health Solutions AB, bestående av en medicinsk revision och en kartläggning av
arbetsmiljön vid BUP. Granskningen samlades i en rapport där åtgärder och
utvecklingsmöjligheter definieras och beskrivs. Utifrån granskningen har
åtgärdsförslag formulerats för bestående förbättringar av arbetsmiljön och den
medicinska säkerheten.
Utförandet av de föreslagna rekommendationerna innebär ett antal stora
utmaningar för BUP, varför verksamheten är i behov av en extern konsult som
stöd för förändringsarbetet. Den externa konsulten ska fungera som
transformationspartner och arbeta integrerat med arbetsgrupper på BUP för att
underlätta de arbetsströmmar som ska leda till uppfyllande av handlingsplanen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt § 6/18



att godkänna inköp av externt stöd förändringsarbete för barn- och
ungdomspsykiatrin i Kronoberg i enlighet med beslutsunderlag, samt
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att vidta erforderliga åtgärder
för att kunna genomföra förändringsarbetet, samt
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att
begära medel från regionstyrelsen för att finansiera genomförandet.

Regionstyrelsen tillstyrkte § 22/2018 hälso- och sjukvårdsnämnden förslag och
anslog 10 miljoner kronor för anlitande av extern resurs till BUP, samt 2 miljoner
kronor för individuella vårdplaner. Tjänsten har därefter upphandlats och avtal
tecknats med Sirona Health Solutions AB. Regionstyrelsens beslut grundade sig
även på problemen med tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Bedömningen är att extern hjälp behövs även för att lösa de långa väntetiderna en
gång för alla.
Inrättande av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin är mycket svårt ut flera
aspekter. Vårdval inom vissa specialiteter fungerar bättre som modell inom
storstadsregionerna och det är svårt att starta vårdval inom små specialiteter i ett
glesbygdslän som Kronobergs län. Chanserna att öka tillgängligheten inom barnoch ungdomspsykiatrin genom att inrätta ett vårdval i Kronobergs län bedöms
vara mycket små.
Det är inte heller troligt eller sannolikt att det är möjligt att optimalt bemanna mer
än en utbudspunkt av barn- och ungdomspsykiatri inom Region Kronoberg. Ett
möjligt scenario är att Region Kronobergs egen verksamhet inom barn- och
ungdomspsykiatrin blir mycket svår att kompetensförsörja, vilket blir direkt
kontraproduktivt med tanke på det utvecklingsarbete som nu pågår. Huvudfokus
måste istället vara att göra vår egen barn- och ungdomspsykiatri så attraktiv som
möjligt, samt bygga upp samverkan med övriga aktörer runt barnen med psykisk
ohälsa i hela länet enligt ”Barnens bästa i Kronoberg gäller!”
Bedömningen ovan är gjord bland annat vid en jämförelse av inrättandet av
Vårdval Hud, som inte fallit ut på det sättet som önskades. Region Kronoberg har
inte fått några betydande tillskott av nya hudläkare genom vårdvalet och den egna
verksamheten går med underskott pga. för få läkare och därmed för få ersatta
besök. För bristspecialiteter som t.ex. inom hud, men även inom barn- och
ungdomspsykiatrin, är chanserna mycket små att vi får ett tillskott av nya läkare vid
inrättande av ett vårdval.
Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan vore det olyckligt att parallellt påbörja
en utredning om ett eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de
förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade ut i.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag innebär kostnader i form av
utredningsresurser.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Bilaga:

Inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin - motion
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Motion - inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin
BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har
under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder
har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt
återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.
De barn och ungdomar och deras familjer som behöver hjälp, behöver den oftast snabbt och en lång
väntan gör bara situation ännu värre. Därför är det viktigt att nu göra något långsiktigt åt situationen.
Tillfälliga insatser och chefsbyten leder inte verksamheten framåt.
I syfte att förbättra verksamheten och öka valfriheten vill vi införa ett vårdval för BUP. Det innebär
att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra vårdaktörer. Det
är en möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella organisationer kan erbjuda
större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. Regelverket för detta vårdval ska
säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet, kontinuitet och tillgänglighet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins
verksamhet

Växjö 2017-09-26

Suzanne Frank (M)

Sven Sunesson (C)

Yngve Filipsson (L)

Eva Johnsson (KD)

21

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§58

Svar på motion – Nolltolerans mot
hot och våld (17RK2226)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner kring hot
och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa och om det
eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte med
säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur medarbetarna kan
skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med hänvisning till det
pågående och redan genomförda arbetet i verksamheten.
Yrkande
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Viktor Emilsson (M).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag
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Motion - Nolltolerans mot hot och våld.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§89

Svar på motion – Nolltolerans mot
hot och våld (17RK2226)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner kring hot
och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa och om det
eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte med
säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur medarbetarna kan
skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med hänvisning till det
pågående och redan genomförda arbetet i verksamheten.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Beslutsunderlag
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Handläggare: Agneta Karlsson, Säkerhets- och lolkautvecklingsenheten
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Regionfullmäktige

Svar på motion – Nolltolerans mot hot och våld

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner
kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa
och om det eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte
med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur
medarbetarna kan skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med hänvisning
till det pågående och redan genomförda arbetet i verksamheten.
Svar på motion
Region Kronoberg har sedan den 31 januari 2018 en ny Riktlinje för
personsäkerhet vid hot och våld, som beskriver ramverket för säkerhetsarbetet
före, under och efter händelser som innefattar hot eller våld. En checklista för de
åtgärder verksamheterna ska vidta vid en hot- eller våldssituation finns därutöver,
baserat på riktlinjen. Verksamheternas nuvarande rutiner för hot och våld
kommer att revideras enligt den nya riktlinjen. För detta finns en framtagen mall
för stöd vid utformning av verksamhetsanpassade rutiner avseende hot och våld.
Region Kronoberg har sedan en längre tid avtal med vaktbolag, som finns fysiskt
på Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett vid fasta tidpunkter. Vid akuta
behov kan verksamheterna därutöver kontakta vaktbolaget för hjälp dygnet runt.
Rutinen för detta är väl känd ute verksamheten, har använts och innebär att
personal kan känna sig trygg när de vet att de kan få akut hjälp om det behövs.
Om något allvarligt inträffar kopplas även polis in. Andra exempel på genomförda
åtgärder är kameraövervakning och överfallslarm. För närvarande pågår en
översyn av befintlig kameraövervakning, med en bedömning om denna behöver
utökas inom de mest utsatta verksamheterna. Utbildning om hot och våld har
tidigare genomförts, översyn av nuvarande utbildning kommer att göras i
samverkan med polisen.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 17RK2226
Handläggare: Agneta Karlsson, Säkerhets- och lolkautvecklingsenheten
Datum: 2018-03-21

Region Kronoberg är en trygg och säker arbetsplats för medarbetarna.
Flera åtgärder har och kommer att genomföras i syfte att bedriva ett proaktivt
personalsäkerhetsarbete. I detta arbete sker en samverkan med vaktbolag, polis
och medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget svåra att bedöma. Pågående översyn
av kameraövervakning och utbildning inom hot och våld behöver genomföras,
innan en kostnadsberäkning kan tas fram.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Nolltolerans mot hot och våld
Riktlinje för personsäkerhet vid hot och våld
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Riktlinje för personsäkerhet vid hot och våld

1 Inledning
Hot och våld riktat mot personal, patienter, besökare samt egendom i Region
Kronoberg utgör en allvarlig och reell problematik som aldrig kan eller ska
accepteras. Handlingarna utgör ett hot mot den personliga tryggheten, men kan
också påverka allmänhetens förtroende för organisationen, samt det demokratiska
systemet, negativt. På så sätt utgör handlingarna ett angrepp på organisationen
och demokratin som helhet.
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter1 är Region Kronoberg som arbetsgivare
skyldig att arbeta systematiskt för att minimera risken för hot och våld i
arbetsmiljön. I Reglemente för säkerhet inom Region Kronoberg2 anges också att
organisationen ska bedriva ett proaktivt personsäkerhetsarbete med syfte att skapa
en säker arbetsmiljö för anställda, och samtidigt tillhandahålla en trygg miljö för
bland annat patienter, besökare och resenärer.
Denna riktlinje har tagits fram för att skapa ett regionövergripande ramverk för
säkerhetsarbetet före, under och efter händelser som innefattar hot eller våld i
Region Kronoberg. Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare, inhyrd personal,
studerande samt verksamheter som bedrivs på entreprenad. Förtroendevalda
omfattas inte av denna riktlinje, utan berörs särskilt i Riktlinjer gällande hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda.
Denna riktlinje utgör en del i Region Kronobergs systematiska säkerhets- och
arbetsmiljöarbete, och ska leda till konkreta åtgärder för att höja säkerheten i
organisationens verksamheter.
1.1

Syfte

Syftet med riktlinjen är att beskriva en gemensam grundnivå för hur Region
Kronoberg ska arbeta med att förebygga, hantera, bearbeta samt dra lärdom av
hot och våld, så att säkerhet och trygghet uppnås i organisationen.
1.2

Definitioner

Hot
Uttalande eller handling som är ägnad att skapa obehag, rädsla eller fruktan för
någons säkerhet. Hotelsen kan riktas mot person, verksamhet eller egendom.
Våld
En aggressiv handling som leder till fysisk eller psykisk skada.

1
2

AFS 1993:2 - Våld och hot i arbetsmiljön
16RK593-3
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2 Ansvar och rollfördelning
Region Kronoberg ansvarar för att bedriva ett aktivt och proaktivt personsäkerhetsarbete avseende hot och våld, och har som arbetsgivare huvudansvaret
för arbetsmiljön i organisationen.
Ansvaret för arbetet mot hot och våld är fördelat enligt nedan och följer Reglemente
för säkerhet inom Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet inom
Region Kronoberg. Fullmäktige beslutar om syfte, ansvarsfördelning,
genomförande samt uppföljning för det övergripande säkerhetsarbetet i Reglemente
för säkerhet inom Region Kronoberg, där personsäkerhetsarbetet ingår.
Regionstyrelsen är arbetsmiljöansvariga och skapar förutsättningar för
verksamheterna att lösa förelagda uppgifter.
Nämnder, styrelser och helägda bolag har utifrån reglementet ovan ansvar för
att ett proaktivt personsäkerhetsarbete bedrivs i verksamheterna avseende hot och
våld.
Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att arbetet med
personsäkerhet avseende hot och våld inom Region Kronoberg är organiserat på
ett riktigt sätt. Regiondirektören utgör fastställare av denna riktlinje.
Förvaltningsdirektörer/motsvarande arbetar på uppdrag av regiondirektören
och har ansvar för arbetet med personsäkerhet avseende hot och våld inom sina
respektive verksamhetsområden.
Centrumchefer/verksamhetschefer/avdelningschefer/enhetschefer i
linjeorganisationen arbetar på uppdrag av närmst överordnad chef och har ansvar
för att organisera, leda, verkställa samt följa upp personsäkerhetsarbetet inom sitt
verksamhetsområde.
Närmsta verksamhetsansvariga chef ansvarar vid inträffad händelse för att
anmälan görs till Polis, Försäkringskassa samt Arbetsmiljöverket. Chef ansvarar
också för att avvikelse görs i Synergi, att stödinsatser sätts in till drabbad personal
samt att en ny riskbedömning görs på verksamheten för riskreducerande åtgärder.
Medarbetare ansvarar för att ha ett säkerhetsmedvetande i det dagliga arbetet
samt att följa verksamheternas lokala rutin avseende hot och våld. Varje
medarbetare ska vara uppmärksam på risker, och ska rapportera eventuella
avvikelser/händelser till närmsta chef samt i systemet Synergi.
HR-avdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med arbetsmiljö och hälsa i
organisationen samt utgör ett strategiskt stöd till ledningen och den
verksamhetsnära HR-funktionen. Säkerhetsenheten och HR-avdelningen
samarbetar på central nivå och arbetar strategiskt i hela säkerhetsprocessen. Den
verksamhetsnära HR-funktionen kan bistå verksamheterna med stöd i
efterarbetet, till exempel gällande företagshälsovård och rehabiliteringsplanering.
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Strategiska säkerhetsenheten ansvarar för att utforma och revidera riktlinjer
avseende personsäkerhet vid hot och våld, att det finns ett gemensamt
utbildningskoncept i organisationen, samt utgör ett stöd till verksamheter,
förvaltningsledning och förtroendemannaorganisation. Enheten arbetar strategiskt
och följer upp, kvalitetsgranskar samt rapporterar det samlade arbetet mot hot
och våld, samt samverkar med säkerhetssamordnare fastigheter i arbetet med
skyddsåtgärder.
Säkerhetssamordnare fastigheter arbetar operativt och stödjer verksamheterna
såväl i det förebyggande säkerhetsarbetet som efter en inträffad händelse.
Huvudskyddsombud/skyddsombuden/arbetsplatsombud arbetar för att
övervaka samt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Skyddsombuden har en
viktig roll i arbetet med att förebygga hot och våldssituationer, dels genom sitt
deltagande vid skyddsronden, dels genom att löpande uppmärksamma
arbetsgivaren på risker i verksamheten.

3 Säkerhetsprocessen
Säkerhetsprocessen handlar om att arbeta i perspektiven före, under och efter en
oönskad händelse.

Hot och våld

FÖRE

UNDER (AKUT SKEDE)

EFTER

Riskhantering

Larma

Informera närmsta chef

Rutiner för hot och våld

Hantera händelsen

Chef informerar:

Taktiskt agerande

- Anhöriga
- Internt

Ta hand om drabbade

Chef kontaktar:

Utbildning/introduktion

- HR-funktion
- Säkerhetssamordnare
- Skyddsombud
Säkerhetskultur/riskmedvetande

Ta hand om arbetslaget

Anmälan/rapport:
- Polisen
- Arbetsmiljöverket
- Försäkringskassan
- Avvikelse i Synergi
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Skyddsåtgärder

Ge medicinsk hjälp vid behov

Stöd till utsatt:
- Krisstöd
- Skyddsåtgärder

Avvisa/ hänvisa person

Följ upp och åtgärda:
- Utvärdering
- Riskbedömning/analys
- Åtgärder/revidering av
rutiner

Tabellen visar vilka aktiviteter som ska ingå i arbetet före, under (akut skede) och efter
en hot- och våldshändelse.

4 Förebyggande åtgärder
Region Kronoberg ska arbeta systematiskt och proaktivt för att förebygga hot och
våld i arbetsmiljön. I det förebyggande arbetet ingår bland annat riskhantering,
utbildning, skyddsåtgärder samt att upprätthålla rutiner för personsäkerhet vid hot
och våld.
4.1

Riskhantering

Varje arbetsplats ska årligen inventera, analysera och bedöma risker för hot och
våld i verksamheten. Detta kan göras inom ramen för den årliga skyddsronden
eller utgöra en del i verksamhetens årliga riskanalys, och utgör ett led i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Riskanalysen ska täcka in samtliga delar/områden/arbetsmoment i verksamheten
och särskilt beakta förändringar avseende bland annat lokaler, omvärldsläge,
personalsammansättning, avvikelser samt målgrupp. Analysen ska dokumenteras i
Platina och åtgärder ska vidtas så att risken för hot och våld så långt som möjligt
förebyggs. Åtgärder följs sedan upp vid den årliga riskanalysen.
För genomförandet av riskanalyser använder Region Kronoberg SKL:s metodik
för riskanalyser3. Som ett stöd för genomförande samt dokumentation finns mall
på intranätet under: stöd och service/krisberedskap, säkerhet och brandskydd.
4.2

Rutiner för personsäkerhet vid hot och våld

Samtliga verksamheter ska ha dokumenterade rutiner för vad chefer och
medarbetare ska göra före, under och efter en händelse som innefattar hot och
våld på arbetsplatsen. Rutinerna ska vara kända av/tillgängliga för samtliga
medarbetare samt vara lokalt anpassade utifrån rådande risksituation. Rutinerna
revideras och uppdateras i samband med den årliga riskanalysen, samt vid behov.
På intranätet finns en mall för utformning av rutiner avseende hot och våld.
Denna ska användas så att arbetet likriktas samt når upp till kraven i styrande
3

SKL (2015). Riskanalys och händelseanalys – Analysmetoder för att öka patientsäkerheten. LTAB 2015.
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regelverk. Som komplement till rutinerna finns en generell checklista för
hanteringen av hot och våld i det akuta skedet. Mall och checklista återfinns på
intranätet under: stöd och service/krisberedskap, säkerhet och brandskydd.. Strategiska
säkerhetsenheten ansvarar för att utforma och tillhandahålla dessa stöddokument.
4.3

Utbildning

Chefer ansvarar för att medarbetare har tillräckliga kunskaper om hot och våld på
arbetsplatsen. Medarbetare ska introduceras och utbildas i hanterandet av hot och
våld, samt fortlöpande informeras om risker och de säkerhetsrutiner som råder i
aktuell verksamhet. Arbetsplatsträffar kan utgöra ett lämpligt forum för
information och dialog om händelser, rutiner, risker och förhållningssätt avseende
hot och våld.
Strategiska säkerhetsenheten, i samverkan med HR-avdelningen, ansvarar för att
det finns ett utbildningskoncept för preventiv hot- och våldshantering inom
Region Kronoberg, riktat till chefer, medarbetare, nyanställda samt
förtroendevalda.
4.4

Säkerhetskultur

En god säkerhetskultur är avgörande för möjligheten att förebygga hot och våld
och ska utgöra en naturlig del i organisationens säkerhetsarbete. Den innefattar ett
ständigt lärande av våra fel och misstag, där fokus är att identifiera nuläge, hur vi
kan förbättra säkerheten samt hur vi förhindrar att hot- och våldshändelser
inträffar igen.
En god säkerhetskultur är en självklar del i det dagliga arbetet och ska genomsyra
samtliga delar av organisationen. Det råder en god säkerhetskultur när samtliga
anställda har kunskap och förståelse för riskerna i den egna verksamheten, deras
konsekvenser, och samtidigt agerar för att förebygga dem.
En väl utvecklad säkerhetskultur innebär en ökad förmåga att förebygga oönskade
händelser, men också att hantera händelser som ändå inträffar.

4.5

-

En god säkerhetskultur handlar om att alltid rapportera fel, brister och
händelser.

-

En god säkerhetsförmåga handlar om organisationens och den enskildes
förmåga att lära av fel, misstag och oönskade händelser.

-

Ett sätt att förbättra säkerhetskulturen är att mäta den, vidta åtgärder och
mäta den igen.
Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder har som gemensamt syfte att höja säkerheten i verksamheterna
och minska risken för hot och våld, och kan bestå av generella eller riktade
åtgärder. Behovet av skyddsåtgärder i verksamheten, eller för en utsatt
medarbetare, ska alltid grunda sig i en riskbedömning. I arbetet med
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skyddsåtgärder kan den strategiska säkerhetsenheten, samt säkerhetssamordnaren,
stödja verksamheterna med bedömningar och rådgivning.
Nedan beskrivs de skyddsåtgärder som Region Kronoberg har tillgång till.
4.5.1

Ordningsvakt och väktare

Region Kronoberg har ett centralt upphandlat avtal med privat säkerhetsföretag.
Avtalet omfattar bevakningstjänster, larmmottagning samt larmutryckning.
Inom Centrallasarettet i Växjö och Lasarettet i Ljungby finns det stationerade
ordningsvakter på förutbestämda tider. Utöver detta kan flertalet verksamheterna
enligt överenskommelse påkalla väktare vid behov via fördefinierat
telefonnummer. Kontaktvägar till ordningsvakt och väktare finns på interna
webben samt anges i lokala rutiner.
Inställelsetiden, vid larm eller påkallat behov för väktare/ordningsvakt är på
sjukhusområdena snarast men senast inom 10 minuter. Övriga objekt är
inställelsetiden snarast men senast inom 20 minuter.
4.5.2

Överfallslarm/personlarm

Överfallslarm och personlarm kan användas i verksamheter där riskbedömningen
påvisat en höjd risk för hot eller våld i arbetsmiljön. Valet av larmanordning ska
ske utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, och görs i dialog med
fastigheters säkerhetssamordnare. Lokala rutiner ska finnas, vara anpassade efter
verksamheten, innehålla instruktioner för hur medarbetare ska agera vid larm,
samt hur ofta samt på vilket sätt larmrutiner ska övas. Larmrutiner ska vara kända
av samtliga medarbetare.
4.5.3

Kameraövervakning

Kameraövervakning i Region Kronoberg ska i första hand användas i preventivt
syfte, som entréövervakning (inte inspelning) för att förhindra
obehöriga/våldsamma personer tillträde till våra lokaler. I vissa verksamheter
finns andra krav och syften med kameraövervakningen och styrs då av andra
regelverk.
Vid behovsbedömningen för kameraövervakning är det viktigt att först undersöka
om det finns möjligheter att göra förändringar i den fysiska och sociala miljön för
att höja säkerheten.
Strategiska säkerhetsenheten ansvarar för utformning av riktlinjer avseende
kameraövervakning i Region Kronoberg. Säkerhetssamordnaren inom fastigheter
utgör ett stöd till verksamheterna avseende kameraövervakning och ansvarar för
tillståndsansökan till Länsstyrelsen.
4.5.4

Riskbedömning och säkerhetssamtal

Den strategiska säkerhetsenheten, samt säkerhetssamordnare fastigheter, kan vid
behov genomföra säkerhetssamtal och riskbedömningar med medarbetare som
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varit, eller befaras bli, utsatta för allvarligare former av hot och våld kopplat till
sitt arbete.
Syftet med riskbedömningen är att skapa en välgrundad uppfattning av eventuell
hotbild. Denna ligger till grund för planering av eventuella skyddsåtgärder, samt
inriktningen på det efterföljande säkerhetssamtalet.
I säkerhetssamtalet diskuteras riskmedvetande samt praktiskt förhållningssätt i
vardagen för att minimera riskerna för hot och våld. Personen får genom detta ett
stöd för att kunna vidta säkerhetsskyddade åtgärder utifrån aktuell hotbild.
4.5.5

Personskydd och skyddade personuppgifter

I särskilda fall kan Polismyndigheten göra bedömningen att hotbilden är så
allvarlig och överhängande mot en person att ett personskydd bör aktiveras.
Denna bedömning görs alltid av Polismyndigheten och förutsätter att en
brottsanmälan gjorts. Strategiska säkerhetsenheten kan vägleda och informera
utsatt person om möjligheterna, samt bistå med kontaktvägar.
Det kan hända att patienter, besökande samt kunder har ett aktiverat
personskydd, antingen polisiärt eller genom auktoriserat bolag. Då Region
Kronoberg inte kan tillhandahålla dessa tjänster för patienter/besökande är
utgångspunkten att de tillåts medfölja om det bedöms nödvändigt för personens
säkerhet.
Om det föreligger en konkret och allvarlig hotbild mot en person kan ansökan
göras till Skatteverket om skyddade personuppgifter. Strategiska säkerhetsenheten
kan ge drabbad medarbetare stöd i ansökningsprocessen samt bistå Skatteverket
med nödvändig information för beslutet.

5 Under händelse med hot och våld (akut skede)
5.1

Larma

Vid en hot och våldshändelse ska den första åtgärden alltid vara att påkalla hjälp
genom att larma kollegor, ordningsvakt/väktare samt Polis (112). I de fall
överfallslarm och/eller personlarm finns tillgängliga används dessa. Situationen
samt de lokala rutinerna för hot och våld styr valet av larmmottagare, men
ordningsvakt/väktare samt polis ska alltid larmas om situationen anses som
allvarlig utifrån givna förutsättningar.
Så snart situationen tillåter ska närmsta verksamhetsansvariga chef underrättas om
händelsen. Närmst berörd chef ansvarar för att drabbad och utsatt medarbetare
tas om hand i det akuta skedet.
Om situationen utgör, eller kan eskalera till, en allvarlig händelse ska Region
Kronobergs Tjänsteman i beredskap (TiB) alltid underrättas.
TiB nås på telefon 08-45 42 416. Fråga efter Region Kronobergs TiB.
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5.2

Hantering av händelse

Hur man ska/bör agera under en händelse med pågående hot och våld varierar
bland annat avseende arbetsplatsens utformning samt målgrupp, hotaktör,
personaltäthet och träning i att hantera hot och våldssituationer, tid på dygnet
samt tillgång till säkerhetspersonal. Det taktiska agerandet ska därför alltid följa de
lokalt anpassade rutinerna avseende hot och våld.
Den grundläggande utgångspunkten vid hot och våldssituationer är att personlig
säkerhet, hälsa och liv alltid ska sättas i främsta rummet. Det är därför viktigt att
agera taktiskt, med ett högt säkerhetsmedvetande samt att aldrig utsätta sig själv,
kollegor, besökare eller patienter för onödiga risker. Utsatta och drabbade
personer ska ges omgående vård och stöd så snart situationen tillåter.
Vid inringande hot ska checklista hot användas. Denna återfinns på intranätet under
stöd och service/krisberedskap, säkerhet och brandskydd.
5.3

Nödvärn och nödrätt

Enligt 24 kap brottsbalken (1962:200) gäller rätten till nödvärn vid ett påbörjat
eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det innebär i en
akut hot- och våldssituation att man har en laglig rätt att försvara sig mot ett
fysiskt angrepp, men också att hjälpa en annan person som utsätts för angrepp (ex
kollega eller patient).
Syftet med nödvärn är att minska skadorna av ett fysiskt angrepp samt att avbryta
handlingen, för att kunna sätta sig själv eller andra i säkerhet. Den egna
våldsanvändningen ska stå i proportion till det våld du (eller någon annan) utsätts
för/riskerar att utsättas för och får inte vara uppenbart oförsvarligt.
Rätten till nöd medger också ansvarsfrihet för handlingar som annars räknas som
brottsliga, om fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat av rättsordningen skyddat
intresse. Handlingen får utifrån farans beskaffenhet, möjlig skada samt
omständigheterna i övrigt inte vara oförsvarliga. Nödrätten gör det alltså möjligt
att använda fysiskt våld för att avstyra självdestruktiva handlingar som hotar
individens egna liv och hälsa.
5.4

Avvisning av person

Medarbetare har rätt att från Region Kronobergs lokaler muntligt avvisa personer
som inte följer verksamhetens regler, exempelvis genom att uppträda hotfullt eller
våldsamt. Ordningsvakt eller polis kan vid behov tillkallas och har befogenhet att
fysiskt avvisa personer.
5.4.1

Avvisning av vårdsökande i hälso- och sjukvården

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje person som vänder sig till hälso- och
sjukvården, om det inte är uppenbart obehövligt, ges en medicinsk bedömning.
Varje fall måste bedömas individuellt.
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Vårdsökande kan inte avvisas om vårdbehov föreligger, men vård som inte är akut
kan tillfälligt nekas eller begränsas om den på grund av patientens uppträdande
inte går att genomföra på ett säkerhet sätt.
I de fall patientens beteende hindrar vårdpersonalen från att ge vård på ett säkert
sätt, både med hänsyn till patienten och med hänsyn till arbetsmiljön för
medarbetare, kan en patient efter en bedömning i det enskilda fallet hänvisas att
söka icke akut vård på annan enhet. Strävan ska dock alltid vara att nå en
överenskommelse med patienten och få dennes samtycke till ett eventuellt byte av
vårdenhet.
En hänvisning till annan vårdenhet utan patientens medgivande kan först ske efter
att alla tänkbara åtgärder vidtagits vid patientens ordinarie enhet (exempelvis
dubbelbemanning, särskild lokal, samtal och stöttning för medarbetare). Patienten
ska få individuellt utformad information om åtgärden. Före överlämning ska
handlingsplan upprättas mellan överlämnande och mottagande vårdenhet kring
hur överlämningen ska gå till. Mottagande enhet ska vara väl införstådd i
problematiken kring patienten och ge sitt fulla samtycke för att en överföring ska
kunna ske.
5.5

Medarbetares uppgifter

Om det i samband med en hot- och våldshändelse kommer frågor om berörda
medarbetares personuppgifter ska säkerhetssamordnaren, alternativt den
strategiska säkerhetsenheten, konsulteras innan uppgifter lämnas ut. Sekretess kan
föreligga för såväl namn, hemadress, personnummer samt andra uppgifter
kopplade till person.
I särskilt utsatta verksamheter bör rutiner för exponering av medarbetares
namn/uppgifter fastställas.

6 Efterarbete
Efter en händelse där hot eller våld riktats mot medarbetare, patienter eller
besökare är det viktigt att vidta omedelbara åtgärder för att omhänderta drabbad
medarbetare, att anmäla brott och skada till berörda myndigheter samt rapportera,
följa upp och vidta åtgärder för att minska risken för att liknande händelser
inträffar igen.
6.1

Information och anmälan

Drabbad medarbetare/berörd personal ska snarast efter händelse med hot
eller våld:
-

Informera närmsta verksamhetsansvariga chef om händelsen.

-

Rapporteras händelsen som en avvikelse i verktyget Synergi för att
säkerställa samt underlätta arbetet med uppföljning och förbättringar.

Region Kronobergs hållning är att hot och våld aldrig kan accepteras och att brott
därför alltid ska Polisanmälas.
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-

Den utsatta medarbetaren bör därför omgående anmäla brott till Polisen.
Närmsta ansvariga chef kan ge stöd och stöttning i processen.

Närmst ansvarig chef ansvarar för att:

4

-

I omedelbar anslutning till händelsen ta kontakt med den drabbade
medarbetaren. Ge stöttning samt informera om vilket stöd arbetsgivaren
kan ge i form av företagshälsovård, krisstöd samt eventuella
säkerhetssamtal/skyddsåtgärder. Bedöm behov av direkta insatser.

-

Vid behov kontakt anhöriga.

-

Informera intern inom verksamheten.

-

Kontakta HR-funktionen för stöd i efterarbetet.

-

Kontakta skyddsombud, säkerhetssamordnaren samt, vid bedömt behov,
den strategiska säkerhetsenheten.

-

En polisanmälan görs angående händelsen. I första hand görs anmälan av
utsatt medarbetare. I andra hand görs anmälan av dig som chef i samråd
med den som utsatts för hot eller våld.

-

En anmälan görs utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket4. Anmälan ska ske
om händelsen lett till svårare personskada eller dödsfall, drabbat flera
medarbetare, eller inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

-

Arbetsskadeanmälan görs till Försäkringskassan om händelsen har
resulterat i skada, eller senare resulterar i ohälsa/skada. I Synergi finns
Försäkringskassans blankett för anmälan.

-

Informera medarbetaren om AFA Försäkring och möjligheten att via dem
ansöka om extra ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Ansökan/anmälan
görs av medarbetaren på www.afa.se.

-

Att alltid rapportera händelsen som en avvikelse i Synergi.

-

Att lämpliga skyddsåtgärder sätts in för utsatt medarbetare om hotbild
kvarstår. Dialog sker då med den strategiska säkerhetsfunktionen som
utgör ett stöd till verksamheterna samt aktuell medarbetare.

-

Att händelsen följs upp, att en ny riskbedömning görs på verksamheten
samt att lämpliga åtgärder vidtas för att minimera risken för liknande
händelser i framtiden.

https://anmalarbetsskada.se/
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6.2

Anmälan av brott i Region Kronobergs lokaler

Region Kronobergs hållning är att hot och våld aldrig kan accepteras och därför
alltid ska anmälas till Polisen. Anmälan görs i första hand av brottsoffret (kollega
eller patient/besökare), men kan också göras av en medarbetare som sett eller fått
kännedom om utsattheten. I det senare fallet måste dock hänsyn tas till
offentlighets- och sekretesslagen.
Om en medarbetare ser ett pågående brott i våra lokaler ska Polisen underrättas
omgående. Ett pågående brott medför att rådande sekretess bryts.
Om en medarbetare inte har sett brottet får en anmälan göras till Polis eller
åklagare om man misstänker brott mot någon som inte fyllt 18 år och om
brottet gäller:
-

”brott mot liv och hälsa” (t ex mord, dråp, misshandel, vållande till annans
död).

-

”brott mot frihet och frid” (t ex människorov, olaga frihetsberövande,
olaga tvång, olaga hot, ofredande).

-

”sexualbrott” (t ex våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt
ofredande, koppleri, förförelse av ungdom).

Om den som utsatts för brottet däremot är över 18 år får sjukvårdspersonal
enbart göra en polisanmälan om de misstänker brott som har ett minimistraff
på ett års fängelse. Uppgår straffvärdet inte till minimistraffvärdet får alltså inte
medarbetare bryta sekretessen genom att göra en polisanmälan.
Det kan som lekman vara svårt att avgöra om misstänkt brott mot person över 18
år uppfyller de sekretessbrytande kriterierna, och därmed kan anmälas till Polisen.
Exempel på brott som har ett års fängelse som minimistraff är:

6.3

-

Mord, dråp, grov misshandel samt grovt vållande till annans död.

-

Människorov, människohandel samt grovt olaga frihetsberövande.

-

Våldtäkt.

-

Terroristbrott.
Krisstöd vid inträffad händelse

Hot och våldssituationer kan medföra att utsatta medarbetare behöver krisstöd
(psykosocialt stöd). Behovet av stöd kan variera, beroende på person och
situation/händelser, men ska alltid övervägas. Närmst ansvarig chef ska se till att
det finns en god beredskap vid hot och våldssituationer i verksamheten, men även
för att stöd och hjälp snarast sätts in för den drabbade.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Inom Region Kronoberg erbjuds professionellt krisstöd via företagshälsovården.
Vid behov kontaktar ansvarig chef företagshälsovården så att adekvata insatser
kan sättas in snarast för den drabbade. Kontaktuppgifter finns på intranätet.
Den verksamhetsnära HR-funktionen kan bistå ansvarig chef i efterarbetet, till
exempel i kontakterna med företagshälsovården samt i rehabiliteringen av utsatt
medarbetare.
Strategiska säkerhetsenheten och säkerhetssamordnaren kan bistå med råd i
efterarbetet, och kan delta i samtal runt hur situationen bedömdes och hanterades
ur ett mer praktiskt perspektiv, ett så kallat säkerhetssamtal.
Det är också viktigt att tidigt informera skyddsombudet, dels för att den drabbade
ska få det stöd som ev. kan lämnas, dels för att ha en dialog om eventuella
åtgärder med anledning av händelsen, t ex förflyttning till mindre utsatt
arbetsmiljö.
6.4

Uppföljning och åtgärder

Händelser där hot eller våld riktats mot medarbetare, patienter eller besökande ska
följas upp och utvärderas. I samband med detta ska en ny riskbedömning och
analys genomföras i verksamheten för att identifiera förbättringsområden,
eventuella säkerhetsbrister samt behov av skyddsåtgärder. Åtgärder och
förändringar i verksamheten avseende utformning, arbetssätt, utrustning med
mera ska planläggas och implementeras så att risken för liknande händelser
minimeras. I samband med detta ses även verksamhetens rutiner för hot och våld
över samt revideras vid behov.
Den strategiska säkerhetsenheten följer kontinuerligt upp antalet händelser
rörande hot och våld genom rapporterade ärenden i Synergi samt gjorda
polisanmälningar. Enheten utför interna säkerhetsrevisioner, där bland annat
verksamheternas arbete med riskbedömningar och rutiner vid händelse med hot
och våld följs upp, och redovisar årligen Region Kronobergs samlade arbete i
regiondirektörens ledningsgrupp. Utifrån sammanställningen görs bedömningar
av rådande säkerhetsläge samt det samlade säkerhetsarbetet i organisationen, vilka
i sin tur utgör underlag för justeringar i strategier, mål samt styrande dokument.
6.5

Farliga föremål - Hantering av vapen, knivar och sprängmedel

Det är enligt lag förbjudet att inneha skjutvapen5 och knivar6 på allmän plats, i
fordon på allmän plats samt inom skolområde (grund- och gymnasieskola), om
det inte framgår i särskilda föreskrifter att det utgör utrustning för specifik tjänst.
Det innebär att hantverkare kan ha rätt att bära kniv i Region Kronobergs
verksamheter, att tjänsteutövande Polis och personskydd kan ha rätt att bära
skjutvapen, men att de annars aldrig får medtas av patienter eller besökare.

5
6

Vapenlag (1996:67)
Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
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Om en patient, anhörig eller besökare medför ett farligt föremål, vägrar lämna
ifrån sig det, och dessutom uppför sig på ett sätt som gör att liv, hälsa eller
egendom kan vara i fara ska polis tillkallas. Besökare och anhörig kan avvisas ifrån
våra verksamheter och vårdsökande kan nekas vård om detta inte kan genomföras
på ett säkert sätt.
Medarbetare ska som grundregel aldrig hantera skjutvapen eller sprängmedel utan
omgående tillkalla polis för omhändertagande/hantering. Undantaget är om
situationen kräver att ett skjutvapen kortvarigt omhändertas för att i en akut situation
rädda liv. Detta ska då göras med största försiktighet. Polis ska omgående
kontaktas för att omhänderta skjutvapnet och det ska hållas under ständig uppsikt
tills polis anländer.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Motion till Regionfullmäktige

Nolltolerans mot hot och våld
Den senaste tidens medierapportering om hot, våld och trakasserier mot personal inom
sjukvården har gett fokus på frågan om säker arbetsmiljö för vårdpersonal. En färsk
undersökning där över 600 svenska sjuksköterskor svarat visar att 82 procent anser att hot
eller våld mot personal inom hälso- och sjukvården är ett problem och att hela 65 procent
utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning. Vårdförbundet krävde tidigare i höst att
arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot anställda. Det har även funnits fall inom
vår verksamhet där patienter blivit utsatta för brott. Vi måste säkerställa att alla som vistas i
våra verksamheter kan känna sig trygga.
En trygg och säker arbetsmiljö är en självklarhet för oss moderater. Som arbetsgivare har vi
ett ansvar att se till att det bedrivs ett systematiskt och förebyggande arbete med beredskap
och rutiner så att personal inte utsätts för risk. Skulle det ändå ske måste arbetsgivaren stötta
upp och polisanmäla alla former av hot, våld och trakasserier. I andra delar av välfärden är det
rutin att arbetsgivaren står för anmälan, för att skydda medarbetarens identitet och för att inte
skapa trösklar för att anmäla.
Vi yrkar därför:
-

att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner kring
hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa och om
det eventuellt behövs nya rutiner.

-

att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte med
säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur medarbetarna kan
skyddas från hot och våld.

2017-11-20

Pernilla Tornéus (m)
Viktor Emilsson (m)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-23

§41

Svar på motion –
Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett (17RK2410)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för
vidare ställningstagande.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett,
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till
kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för
vidare ställningstagande.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §63 RSAU Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 Svar på motion - Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid Ljungby lasarett.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-23

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

§63

Svar på motion –
Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett (17RK2410)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för
vidare ställningstagande.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett,
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till
kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för
vidare ställningstagande.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid Ljungby lasarett.

Svar på motion
Diarienr: 17RK2410
Handläggare: Johan Oléhn, Fastigheter stab
Datum: 218-01-15

Regionstyrelsen

Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionens första och andra beslutsats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för
vidare ställningstagande.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett,
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och
förslag.
Svar på motion
Frågan om parkeringsplatser kring Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett
har hanterats av regionstyrelsen och regionfullmäktige vid tidigare tillfällen och är
en aktuell fråga, inte minst när det gäller ut- och ombyggnationer vid de båda
lasarettsområdena. Region Kronoberg äger inte själv frågan om parkeringsplatser
eftersom dessa ofta omfattar flera intressenter, exempelvis Ljungby kommun.
Regionstyrelsen behandlade senast 2018-01-23 ärendet avseende om- och
tillbyggnad av Ljungby lasarett, där regionstyrelsen beslöt att uppdra åt
regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut senast hösten 2018 för
om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2. Alternativ 2 innebär
ett möjliggörande av en utökning av antalet parkeringsplatser.
Beslutet har föregåtts av en risk- och sårbarhetsanalys som bland annat påpekar att
en sannolik konsekvens under byggnationen är ett minskat antal parkeringsplatser
på området. En möjlig åtgärd är att hitta alternativa platser för bil- och
cykelparkering under byggtiden.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 17RK2410
Handläggare: Johan Oléhn, Fastigheter stab
Datum: 218-01-15

Lokala fastighetsutvecklingsplaner

Fastighetsutvecklingsplaner är ett av de viktigare strategiska styrdokumenten för
den fysiska miljön som landsting och regioner förfogar över. Den stakar ut
riktningen för sjukhusområdenas framtida utveckling och skapar förutsättningar
för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Region Kronoberg har arbetat
med generalplaner för de tre sjukhusområdena sedan flera år tillbaka och Region
Kronoberg befinner sig mitt uppe i en omfattande investeringsperiod.
Generalplanerna behöver konkretiseras i fastighetsutvecklingsplaner som tydligt
beskriver långsiktiga behov och vilka möjligheter som finns att förverkliga dessa. I
planerna säkerställs kvaliteten i de investeringsbeslut som successivt beslutas i
senare skeden av regionstyrelsen som en del av den årliga
investeringsplanen. Frågan om utökat antal parkeringsplatser är en del av
fastighetsutvecklingsplanerna och dialog förs med berörda kommuner om
alternativ. Området kring Ljungby lasarett är begränsat och en utökning av antal
parkeringsplatser i närområdet är svår att lösa på kort sikt.
Som ett led i Region Kronobergs hållbarhetsarbete och folkhälsoarbete ser Region
Kronoberg till att sörja för goda cykelparkeringsmöjligheter så att både
medarbetare och invånare kan använda cykeln i högre grad.
En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor är
lätta att hantera, för alla invånare. Därmed instämmer regionstyrelsen i motionens
förslag att uppdra åt trafiknämnden att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby.

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av motionens förslag i nuläget. Om beslut
fattas i ett senare skede av förhyrning av parkeringsplatser, samt en utökad
linjesträckning i kollektivtrafiken uppstår kostnader i samband med detta.
Ställningstagande i dessa eventuella beslut blir berörd funktion i enlighet med
delegationsordningen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett - motion

Sida 2 av 2

2017-12-15

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
P-situationen vid Ljungby lasarett
Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Flera
medborgarförslag har också kommit in. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är
svårt att hitta P-plats vid lasarettet och de med rörelseproblem är de som lider mest av detta.
De planer på ombyggnationer och tillbyggnader av lasarettet som finns påverkar inte
nämnvärt antalet parkeringar, utom möjligen under byggtid. Antalet besökare, patienter och
personal på sjukhuset kommer förmodligen inte att minska i framtiden. Däremot kommer
förmodligen antalet dagsbesökare att öka.
I första hand ska vi se till att det finns bra möjligheter att åka kollektivt till lasarettet. Det finns
anledning att undersöka om det går att ytterligare förbättra tillgängligheten till lasarettet, via
kollektivtrafik.
Centerpartiet bedömer att det behövs fler parkeringsplatser vid lasarettet. Vi tycker att det är
lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta
möjliga ytor att göra om till P-platser. Även alternativ inom befintlig lasarettstomt måste
naturligtvis utredas.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta
Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
Att ge Trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten
till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby
Att återkomma till Regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag
Gruppmotion från Centerpartiet
Sven Sunesson, gruppledare

23

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§60

Svar på motion – Ledamöternas
frågestund (18RGK405)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att motionen skickas vidare till organisationsutskottet för inarbetning av förslaget i
regionfullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod.
Sammanfattning

Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjlighet att
få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 2019-2022.
Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) lämnar följande yrkande:
"att bifalla motionen samt
att motionen skickas vidare till organisationsutskottet för inarbetning av förslaget i
regionfullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod."
- Martina Ericsson (SD) och Göran Giselsson (M) yrkar bifall till Roland Gustbées (M)
yrkande.
- När ärendet återupptas efter ajournering yrkar ordförande Anna Fransson (S) bifall till
Roland Gustbées (M) yrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Yngve Filipsson (L) och ersättaren Kjell Jormfeldt (MP),
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar mellan 11.03-11.05.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

- Roland Gustbées (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Roland
Gustbées (M) yrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §91 RSAU Svar på motion – Ledamöternas frågestund
 Svar på motion - Ledamöternas frågestund
 Motion angående Ledamöternas frågestund

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§91

Svar på motion – Ledamöternas
frågestund (18RGK405)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjlighet att
få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 2019-2022.
Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Ledamöternas frågestund
 Motion angående Ledamöternas frågestund

Svar på motion
Diarienr: 18RGK405
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-03-22

Regionfullmäktige

Svar på motion – Ledamöternas frågestund

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjlighet att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 20192022. Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Svar på motion
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har ledamöter möjlighet att ställa frågor
för att inhämta sakupplysning i frågor inom Region Kronobergs
kompetensområde. Frågan ska vara begränsad och kunna besvaras med ett svar på
högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
Replik får i motionen anses avse möjlighet till följdfråga med svar, och inte sådan
replik som gäller i arbetsordningen i övrigt.
Det finns idag ingen begränsning för följdfrågor i arbetsordningen, och det har
även förekommit under mandatperioden. Ledamöter kan också begära ordet för
en ny fråga om en sådan uppkommer med anledning av en tidigare.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 20192022. Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Inga ekonomiska konsekvenser väntas följa av motionens förslag.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Ledamöternas frågestund
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Motion till fullmäktige i Region Kronoberg ang.
Ledamöternas frågestund.
Då man i Region Kronoberg ställer en fråga under ledamöternas frågestund så resulterar det oftast
enbart i ett kort, ibland intetsägande, svar. Detta på grund av att man inte får replikera på den
svarande.
Vi anser att det skulle ge betydligt mer om man kunde få en mer normal ordning med repliker och
svarsrepliker, Dessa skulle vara begränsade till en minut vardera.
Vi anser inte att detta förfarande skulle förlänga ett fullmäktigemöte nämnvärt.
På detta sätt skulle man slippa intetsägande svar och svar i stil med 'goddag yxskaft'. Det skulle
sätta lite mer press på den person som frågan riktas till att ge ett mer uttömmande svar.

Sverigedemokraterna föreslår således att:
Region Kronoberg inför möjligheten att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.

Jan Lorentzson
Sverigedemokraterna.
2018-02-13

26

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§61

Svar på revisionsrapport –
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om
det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Föredragande
Ulrika Joelsson Gustafsson, kanslidirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott förelår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Beslutsunderlag

 §92 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs
 Regionstyrelsens svar på granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
 §31 HSN Svar på revisionsrapport: Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs
 §45 PHSN Svar på revisionsrapport: Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs
 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)
 §39 RUN Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs
 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning
 §16 RF Granskning av regionens delegationsordning - ändamålsenlighet och
efterlevnad
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§92

Svar på revisionsrapport –
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott förelår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om
det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förelår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsens svar på granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder.
Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser
revisionens rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer.
Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
Rekommendationer och svar
Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens, regionala
utvecklingsnämndens och hälso-och sjukvårdsnämndens svar gemensamt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut

I granskningsrapporten anges att Hälso- och sjukvårdsnämndens uppges ha en
sämre fungerande återrapportering av delegerade beslut i jämförelse med
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Återrapporteringen uppges
dock förbättrats väsentligt mot tidigare men det framhävs att det finns risk att
rutinerna inte följs gällande vissa delegerade beslut.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har såväl som regionstyrelsen uppmärksammat
vissa brister i samband med den årliga uppföljningen av nämndens
internkontrollplan, där kontrollmomentet efterlevnad av arbetsordningar,
reglementen och delegationsordningar funnits med. Regionstyrelsen och Hälsooch sjukvårdsnämnden delar revisionens rekommendation att nämnden och
styrelsen (inom ramen för sin uppsiktsplikt) ska säkerställa en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut. Åtgärder har vidtagits inom
kansliavdelningen i syfte att förbättra efterlevnaden av rutinen för
delegationsbeslut inom Region Kronoberg. Åtgärden finns också angiven i
internkontrollplanen för nämnden under 2018.
Tidplan för åtgärdande
Omedelbart.
Rekommendera regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som
nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.

Revisionen rekommenderar att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut
som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet. Beslut om
affärsutvecklingscheckar uppges i intervjuer vara av verkställande karaktär,
eftersom dessa styrs av ett regelverk som i praktiken innebär att företag beviljas
checkar om de uppfyller kriterier enligt regelverket. Beslut om resursfördelning
gällande projektmedel uppges vara begränsade i delegationen - något som skapar
en tröghet i organisationen och resulterar i att tredje part kan bli drabbade av
fördröjningar.
Regionala utvecklingsnämndens svar
En översyn av arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar genomförs
under våren och sommaren inför beslut i fullmäktige inför den nya
mandatperioden. Regionala utvecklingsnämnden kommer att ta revisionens
rekommendationer i beaktning i beredningsarbetet.
Tidplan för åtgärdande
Regionfullmäktige väntas fastställa arbetsordningar, reglementen och
delegationsordningar senast november 2018.
Rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens
med rådande arbetssätt.

Revisionen konstaterar att det finns en rutin för delegations beslut. Rutinen är
likvärdig för samtliga nämnder och finns beskriven i varje nämnds
delegationsordning. I granskningsrapporten konstateras att rutinen efterlevs i hög
grad men att stickprov påvisat att brister finns inom ärenden som är delegerade av
hälso- och sjukvårdsnämnden, anmälan av biobank och Lex Maria-anmälningar
och att några ärenden som delegerats av regionstyrelsen inte anmälts vid
nästkommande sammanträde utan anmälts senare .
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har noterat de angivna bristerna och har
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

tillsammans med kansliavdelningen vidtagit åtgärder för att se till att rutinen
efterlevs. Besluten som är delegerade är fattade av rätt delegat. Besluten är
dokumenterade men rutinen för dokumentation har inte efterlevts i dessa fall.
Tidplan för åtgärdande
Regionstyrelsen har vidtagit åtgärder tillsammans med kansliavdelningen för att se
till att rutinen efterlevs. Utbildning av delegater sker löpande under våren.
Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i regionala
utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade
beslut anmäls på ett otydligt sätt, att nämnderna stärker sin kontroll av
återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som
redovisas på nästkommande sammanträde.
Regionstyrelsens och nämndernas svar
Regionstyrelsen och nämnderna anser att den årliga återrapporteringen i form av
uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner är tillräcklig
och ändamålsenlig för att kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag
och rutin. Med anledning av de brister som revisionsrapporten påvisat har
regionstyrelsen och nämnderna vidtagit åtgärder för att rutinen för
delegationsbeslut ska efterlevas i högre grad.
Tidplan för åtgärdande
Inga åtgärder föreslås vidtas än de befintliga.
Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Regionstyrelsens och nämndernas svar
Regionstyrelsen och nämnderna kan konstatera att delegationsordningarna varit
föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande
mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015
har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland
revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en
revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den
politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa
delegationsordningarna till verksamheten.
Tidplan för åtgärdande
Ingen ytterligare åtgärd föreslås eftersom en kontinuerlig dialog har förts under
mandatperioden.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt hur
den efterlevs (PwC)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

§31

Svar på revisionsrapport:
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om
det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande gällande hälso- och sjukvårdsnämnden:
- Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut.
- Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med
rådande arbetssätt.
- Att med anledning av att flertalet ledamöter Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att
delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt rekommenderar vi att nämnden stärker sin
kontroll av återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut
som redovisas på nästkommande sammanträde.
- Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en avsaknad av
insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Beslutsunderlag

 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

§45

Svar på revisionsrapport:
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs”,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om
det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande gällande hälso- och sjukvårdsnämnden:
- Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut.
- Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med
rådande arbetssätt.
- Att med anledning av att flertalet ledamöter Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att
delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt rekommenderar vi att nämnden stärker sin
kontroll av återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut
som redovisas på nästkommande sammanträde.
- Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en avsaknad av
insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs”,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande gällande hälso- och
sjukvårdsnämnden:


Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en
ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut.



Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer
överens med rådande arbetssätt.



Att med anledning av att flertalet ledamöter Hälso- och
sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt
rekommenderar vi att nämnden stärker sin kontroll av återrapporteringen.
Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som redovisas
på nästkommande sammanträde.



Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden
dialog om delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en
onödig tröghet i ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden
inte ska uppleva en avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade
besluten.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter
på revisionens rekommendationer.
Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
Rekommendationer och svar
Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och hälso-och
sjukvårdsnämndens svar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut

I granskningsrapporten anges att Hälso- och sjukvårdsnämndens uppges ha en
sämre fungerande återrapportering av delegerade beslut i jämförelse med
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Återrapporteringen uppges
dock förbättrats väsentligt mot tidigare men det framhävs att det finns risk att
rutinerna inte följs gällande vissa delegerade beslut.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppmärksammat dessa brister i samband med
den årliga uppföljningen av nämndens internkontrollplan, där efterlevnad av
arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar funnits med. Hälso- och
sjukvårdsnämnden delar revisionens rekommendation att nämnden och styrelsen
(inom ramen för sin uppsiktsplikt) ska säkerställa en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut. Åtgärder har vidtagits inom
kansliavdelningen i syfte att förbättra efterlevnaden av rutinen för
delegationsbeslut inom Region Kronoberg. Åtgärden finns också angiven i
internkontrollplanen för nämnden under 2018.
Rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens
med rådande arbetssätt.

Revisionen konstaterar att det finns en rutin för delegationsbeslut. Rutinen är
likvärdig för samtliga nämnder och finns beskriven i varje nämnds
delegationsordning. I granskningsrapporten konstateras att rutinen efterlevs i hög
grad men att stickprov påvisat att brister finns inom ärenden som är delegerade av
hälso- och sjukvårdsnämnden, anmälan av biobank och Lex Maria-anmälningar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har noterat de angivna bristerna och har
tillsammans med kansliavdelningen vidtagit åtgärder för att se till att rutinen
efterlevs. Besluten som är delegerade är fattade av rätt delegat. Besluten är
dokumenterade, men rutinen för dokumentation har inte efterlevts i dessa fall.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-27

Regionstyrelsen har vidtagit åtgärder tillsammans med kansliavdelningen för att se
till att samtliga delegationsbeslut anmäls vid nästkommande sammanträde.
Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i hälso- och
sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt, att
nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske
genom att ett stickprov väljs ut som redovisas på nästkommande sammanträde.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den årliga återrapporteringen i form av
uppföljning av nämndens internkontrollplan är tillräcklig och ändamålsenlig för att
kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag och rutin. Med anledning
av de brister som revisionsrapporten påvisat har hälso- och sjukvårdsnämnden
vidtagit åtgärder för att rutinen för delegationsbeslut ska efterlevas i högre grad.
Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden kan konstatera att delegationsordningarna varit
föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande
mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015
har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland
revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en
revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den
politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa
delegationsordningarna till verksamheten.

Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och
sjukvårdsnämnden

Bilagor:

-

Per-Henrik Nilsson
Kanslidirektör

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
samt hur den efterlevs (PwC)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-27

§39

Svar på revisionsrapport –
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om
det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Regionstyrelsen
samordnar gemensamt svar från hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Utifrån granskningen rekommenderar
revisorerna följande:
Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut.
Att rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som
nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.
Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens
med rådande arbetssätt.
Att med anledning av att flertalet ledamöter i Regionala utvecklingsnämnden och
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på ett
otydligt sätt rekommenderar vi att nämnderna stärker sin kontroll av
återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut
som redovisas på nästkommande sammanträde.
Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Regionala utvecklingsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-27

I svar på revisionsrapport redogör regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer som berör nämndens ansvarsområde.

Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs
 §16 RF Granskning av regionens delegationsordning - ändamålsenlighet och
efterlevnad

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regionala utvecklingsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Regionstyrelsen
samordnar gemensamt svar från hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Utifrån granskningen rekommenderar
revisorerna följande:


Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en
ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut.



Att rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut
som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.



Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer
överens med rådande arbetssätt.



Att med anledning av att flertalet ledamöter i Regionala
utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att
delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt rekommenderar vi att
nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen. Detta kan
exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som redovisas på
nästkommande sammanträde.



Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden
dialog om delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en
onödig tröghet i ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

inte ska uppleva en avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade
besluten.
Regionala utvecklingsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionala utvecklingsnämnden för synpunkter
på revisionens rekommendationer som berör nämndens ansvarsområde.
Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
Rekommendationer och svar
Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionala
utvecklingsnämndens svar.
Rekommendera regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som
nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.

Revisionen rekommenderar att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut
som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet. Beslut om
affärsutvecklingscheckar uppges i intervjuer vara av verkställande karaktär,
eftersom dessa styrs av ett regelverk som i praktiken innebär att företag beviljas
checkar om de uppfyller kriterier enligt regelverket. Beslut om resursfördelning
gällande projektmedel uppges vara begränsade i delegationen - något som skapar
en tröghet i organisationen och resulterar i att tredje part kan bli drabbade av
fördröjningar.
Regionala utvecklingsnämndens svar
En översyn av arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar genomförs
under våren och sommaren inför beslut i fullmäktige inför den nya
mandatperioden. Regionala utvecklingsnämnden kommer att ta revisionens
rekommendationer i beaktning i beredningsarbetet.

Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i regionala
utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade
beslut anmäls på ett otydligt sätt, att nämnderna stärker sin kontroll av
återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som
redovisas på nästkommande sammanträde.
Regionala utvecklingsnämndens svar
Regionala utvecklingsnämnden anser att den årliga återrapporteringen i form av
uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner är tillräcklig
och ändamålsenlig för att kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag
och rutin.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Regionala utvecklingsnämndens svar
Regionala utvecklingsnämnden kan konstatera att delegationsordningarna varit
föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande
mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015
har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland
revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en
revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den
politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa
delegationsordningarna till verksamheten.

Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilagor:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt hur
den efterlevs (PwC)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

§16

Granskning av regionens
delegationsordning ändamålsenlighet och efterlevnad
(18RGK435)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
och regionala utvecklingsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska ändamålsenligheten och efterlevnaden av
regionens delegationsordning. Granskningen har utförts av konsultfirman PwC, utifrån
syfte och revisionsfrågor som fastställts av revisorerna.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, men att den inte efterlevs i alla delar.
Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:
– att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig återrapportering av
delegerade beslut, utifrån de brister som beskrivs i granskningsrapporten.
– att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut som nämnden beslutar om som
kan karaktäriseras som verkställighet.
– att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med rådande arbetssätt.
– att nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen, exempelvis genom stickprov
som redovisas på nästkommande sammanträde.
– att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om delegationsordningarnas
utformning, för att undgå en onödig tröghet i ärendehanteringen och avsaknad av insyn
och kontroll över de delegerade besluten.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat
svar från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regional
utvecklingsnämnden med uppgift om tidplan för planerade åtgärder samt hittills
vidtagna åtgärder som tillvaratar de föreslagna förbättringsmöjligheterna.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Charlotta Svanberg (S).

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

Föredragande
Peter Löfström, ordförande revisionen
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
och regionala utvecklingsnämnden för besvarande.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag

 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

§62

Svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP) och Sven Sunesson
(C).
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-17

Beslutsunderlag

 §93 RSAU Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess
 Regionstyrelsens svar på Granskningsrapport över Region Kronobergs
budgetprocess
 §30 HSN Svar på revisionsrapport: Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess
 §44 PHSN Svar på revisionsrapport: Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess
 Svar på revisionsrapport: Granskning av Region Kronobergs budgetprocess Hälsooch sjukvård (rev. efter pHSN)
 §17 RF Granskning av regionens budgetprocess
 Granskning av regionens budgetprocess

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§93

Svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsens svar på Granskningsrapport över Region Kronobergs
budgetprocess
 Svar på revisionsrapport Gransknings av Region Kronobergs budgetprocess Hälsooch sjukvårds nämnden
 Granskning av regionens budgetprocess

Datum: 2018-03-01
Identifierare: 18RGK436-7
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Rekommendationer och svar
Regionstyrelsen inledning
Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens och
hälso- och sjukvårdsnämndens svar på desamma. De åtgärder som förväntas
vidtagna med anledning av revisionens rapport är inte av karaktären tidsatta
punktinsatser. Budgetprocessen inför 2019 pågår och revisionens synpunkter
beaktas med syfte att nå tydlighet och ökad delaktighet. Resultatet av genomförd
behovsinventering med förslag till prioriterade förändringar kommer att lyftas i
pågående budgetdialog med förtroendevalda. Återkopplingen till verksamheten
med motiv till gjorda prioriteringar kommer sedan att på ett tydligare sätt
rapporteras i dialog med ledning på olika organisatoriska nivåer.
Rapporten fokuserar i huvudsak på planeringsprocessen (se bilden nedan över
verksamhetsstyrningen), och till viss del också uppföljningen. Dock granskas inte
själva genomförandet av regionfullmäktiges budget. Det vill säga att de politiska
målen och styrtalen är styrande, beslut som fattas på underliggande nivå är
finansierade och att det finns en väl fungerande transparens om svårigheter
uppstår i att genomföra de politiska målen. Man behöver också analysera de
budgetavvikelser som finns (uppföljningen) för att förstå varför dessa har
uppstått, vilket inte heller har gjorts i granskningen. Och inte minst viktigt utifrån
uppföljningen, vad måste förbättras för att nå de politiskt beslutade mål och
styrtal.

Datum: 2018-03-01
Identifierare: 18RGK436-7
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen

Bild verksamhetsstyrning

Revisorernas slutsats i rapporten är ”att budgetprocessen inte fungerar fullt ut
tillfredsställande i den meningen att den av fullmäktige fastställda ekonomiska
ramen inte hålls för samtliga enheter. Bristerna föranleds huvudsakligen i avsaknad
av kommunikation, återkoppling och förankring.”
Eftersom granskningen i huvudsak fokuserar på planeringsprocessen (budget), är
vi lite frågande till revisorernas slutsats när de andra viktiga delarna inte har
granskats. Alltså beror det främst på planeringen och regionfullmäktiges beslutade
mål som gör att de ekonomiska ramarna inte hålls?
Frågan som ställts till 199 chefer om de anser att deras budget är realistisk för
deras verksamhet, anser vi behöver besvaras i ett objektivt perspektiv där man tar
hänsyn till kända förutsättningar och också på vilket sätt man genomför sitt
uppdrag, regionfullmäktiges mål och ekonomiska ramar.
När det finns budgetavvikelser handlar frågeställningen egentligen om det finns ett
finansieringsproblem eller ett kostnadsproblem. Det vill säga är kostnadsnivån för
hög eller är intäkterna (anslagen) för låga, eller kanske både och? Ställer man frågan
till den som utför är det alltså enkelt att svara att intäkterna (anslagen) är för låga.
En objektiv analys behövs för att kunna besvara frågan om budgeten är realistisk
eller inte. Regionstyrelsen ställer sig därför frågande till syftet med att ställa
frågorna till cheferna på detta sätt, och anser att detta snarare förstärker eller
befäster upplevelsen av att ramarna är orealistiska. I synnerhet då resultatet av
chefernas uppfattning redovisas i en revisionsrapport.
Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras

Revisionen rekommenderar att dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör
uppdateras. Arbetet har inletts och bör slutföras snarast.
Regionstyrelsens svar
Uppdatering pågår och samtliga dokument ska vara uppdaterade senast under
april.
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Förtydliga roller och gränsdragning mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden

Revisionen rekommenderar att roller och gränsdragning förtydligas mellan
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och
tjänstepersoner.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Regionfullmäktiges och förtroendevaldas två viktigaste perspektiv i budgeten är
invånar- och ekonomiperspektivet. Förtroendevalda är invånarnas förlängda arm
och svarar för att invånarna får bästa möjliga service samt att man försäkras om
aktsam och produktivt användande av offentliga medel. Förtroendevalda svarar för
vad eller vilka resultat som ska uppnås, och ger uppdrag och ekonomiska ramar till
förvaltningar och verksamheter. Tjänstemännen svarar för att verkställa de
politiskt fattade besluten, och hur det ska genomföras. Region Kronobergs
organisation bildades 2015 och är relativt ny, och innebar förändringar både i den
politiska organisationen med bl a fler nämnder, såväl som förändringar i
tjänstemannaorganisationen. En dialog och förtydligande av rollerna kommer att
genomföras.
Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan
organisationens olika nivåer

Revisionen rekommenderar att budgetprocessen ska utvecklas genom att förbättra
kommunikation mellan organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på
ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Under löpande verksamhetsår sammanträder hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp var 14:e dag. Hälso- och sjukvården lämnar månatlig rapport till
nämnden samt delårs- och årsrapport. I samband med delårs- och årsrapport förs
enskilt dialog med respektive centrum om resultat, måluppfyllelse och framtida
utveckling. Detta lyfts även fram i revisorernas rapport och uppges fungera bra.
Verksamhets- och centrumcontrollers träffar ekonomichef i olika forum en gång i
månaden. Liknande mötesstruktur finns på samtliga organisatoriska nivåer.
Samtliga verksamhets- och avdelningschefer deltar på regionens chefsmöten och
inom hälso- och sjukvården anordnas halvdagarsmöten för dialog två gånger per
termin. Innehållet vid dessa mötestillfällen varierar, men har alltid en stark
koppling till verksamhetens innehåll, uppnådda resultat och förutsättningar inför
framtiden. Det gäller såväl kort- som långsiktigt. Inom Region Kronoberg skickas
även ett nyhetsbrev ut löpande till alla chefer. I det nyhetsbrevet lämnas
information om innehållet i budgetdialogerna.
Respektive centrum gör en årlig behovsinventering som prioriteras på olika nivåer
och som slutligen fastställs inom den ram som hälso- och sjukvården tilldelats
enligt beslut av regionfullmäktige. Under kommande dialogmöten kommer större
fokus att läggas på att klargöra nuläge och förutsättningar för innevarande samt
kommande verksamhetsår. Här finns ett förbättringsområde och ledningen måste
bli bättre på att kvittera de av verksamheten identifierade behoven samt återkoppla
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prioritering och grund till denna. På samma sätt måste verksamheterna kvittera
tilldelad resursram.
Region Kronoberg är en relativt sett en liten region. Kommunikationen inom
organisationen försvåras ibland av många organisatoriska nivåer, vilket också gör
att beslutsunderlag kan behöva tas fram på ett mycket tidigt stadie och därmed
baseras på mindre kända förutsättningar. Detta skulle kunna fungera bättre, och en
organisationsöversyn görs i detta nu.
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ständigt utvecklas och därmed ökade
krav i takt med medicintekniska landvinningar och en åldrande befolkning. Den
generationsväxling som hela den offentliga sektorn genomgår är besvärande och
har inneburit svårprognostiserade förutsättningar och kostnadsökningar för
hyrpersonal, köpt vård mm. Det bör dock framhållas att Region Kronobergs
hälso- och sjukvård inte avviker från riket i de nationella jämförelser som löpande
genomförs.
Det ligger nära tillhands att tro att den som inte fått en önskad resurstilldelning är
missnöjd med processen, även om processen faktiskt fungerar.

Kommunikation i en stor organisation är generellt en utmaning, och i synnerhet
om det är information som behöver förklaras vilket sker bäst i dialogform. Men
kommunikationen är mycket viktig, och i synnerhet när det gäller
budgetprocessen. En förståelse för att skatteintäkterna är begränsade och att
skattesatsen inte löpande eller ofta kan höjas. Att för en hållbar ekonomi, måste
kostnadsnivån utvecklas i paritet med intäktssidan. Och att en prioritering därför
måste ske, vilket innebär att man inte kan få allt som man anser vara nödvändigt
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genom nya anslag. Ett bra arbete med effektiviseringar är därför en nödvändighet
för att kunna möta volymökningar och nya behov.
Av utredningen framgår att kommunikationen och känsla av delaktighet är bra ned
till centrumnivå, för att därefter inte nå en tillfredsställande nivå. Vi kommer att se
över budgetprocessen för att förbättra detta.
Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
tydligare analyserar tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Budgetprocessen startar mer än ett år före avsett budgetår. Tidigare års utfall,
innevarande års prognos samt kända förutsättningar beaktas och kommuniceras på
olika organisatoriska nivåer.
Revisorerna skriver i sin rapport: ”Uppkomna årsresultat är således till ingen del ett
resultat av en felaktig resultatrapportering under löpande år utan den löpande
rapporteringen håller en mycket hög och trovärdig standard. Detta förhållande
menar vi tyder på ett behov av att beslutade budgetar i högre utsträckning behöver
samspela med sjukvårdens uppdrag sett till förutsättningar och tilldelade resurser.”
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för hälso- och sjukvårdsnämnden
under perioden 2014-2017.
Utfall och budgettillkott Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljoner kronor
2014
2015
2016
Budgettillskott
70
121
(exkl lön o uppräkning)
Mål
Prognos april/mars
Internt bidrag för läkemedel
Utfall helår

-70
-93
-72,4

-155

0
-120
47
-83

2017 Summa
144
335
0
-130
-140

Tabellen visar också prognos i början av året. Det görs en tydlig analys av tidigare
års utfall som har beaktats i budgetprocessen, och tabellen visar också de
budgettillskott som gjorts respektive år, totalt 335 mnkr utöver lön och
indexuppräkningar perioden 2015-2017.
Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.

Revisionen rekommenderar att stöd till verksamheten behöver förstärkas avseende
vad som behöver prioriteras.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Centrumchefer har idag ett mycket gott stöd i hälso- och sjukvårdsdirektören när
det gäller prioriteringar. Frågan om stödet kan utvecklas vidare behöver utredas.
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Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar

Revisionen rekommenderar att styrelsens och nämnden säkerställer att budgeten är
förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska ramar som föreslås
innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Detta är en svår fråga. Verksamheten upplever en målkonflikt mellan tilldelad
resursram och uppdrag, vilket också revisionsrapporten gör gällande För att öka
förståelsen från båda sidor behövs en kontinuerlig dialog, vilket finns, men som
säkert kan utvecklas både till form och innehåll.
Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade

Revisionens rekommenderar att krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt
adresserade och anpassade efter de förutsättningar som identifierats i
verksamheten.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Krav på kostnadsreduceringar förmedlas via chefslinjen och hanteras ytterst av de
som är närmast verksamheten med ett tydligt ansvar och mandat att genomföra
dem. Tydliga förslag på kostnadsreduceringar i hälso-och sjukvården påverkar
nästan alltid utbud och service, och kräver stabila majoriteter för att genomföra.
Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning

Revisionen rekommenderar att styrelsen och nämnden säkerställer att rutiner,
åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad budgetram förtydligas och
efterföljs.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Gällande rutiner är kända och följs.
Regionstyrelsens uppsiktplikt över all verksamhet

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över all verksamhet. Revisionen rekommenderar
därför att ingen verksamhet ligga direkt under styrelsen.
Regionstyrelsens svar
Regionstyrelsen ställer sig frågande till revisionens rekommendation att ingen
verksamhet ska ligga direkt under styrelsen. Regionstyrelsen är det högsta
verkställande och beredande organet inom Region Kronoberg. Styrelsen ska leda
och samordna förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet.
Det är regionfullmäktige som fastställer reglemente för regionstyrelsen, övriga
nämnder, beredningar och utskott inom Region Kronoberg. Regionstyrelsen
fullgör en rad uppgifter som är tydligt kopplade till regionstyrelsens
ansvarsområden i enlighet med vad som anges i reglementet.
Det är därmed naturligt att framförallt de stödjande verksamheter ligger
organiserade direkt under regionstyrelsen. Dessa verksamheter är framför allt
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riktade gentemot regionstyrelsens ansvarsområden och det skulle vara direkt
olämpligt att lägga dessa under annan nämnds ansvarsområde.
I en kommun är kommunledningsförvaltningen organiserad under
kommunstyrelsen och regionstyrelsen ställer sig frågande till varför revisionen
anser att Region Kronoberg skulle skilja sig från en kommun i detta avseende?
Att regionstyrelsen enligt KL 6 kap 1 § ska ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet, hindrar inte att styrelsen själv kan ha verksamhet organiserad direkt
under sig. Regionstyrelsen kan bedriva uppsiktplikt över sin egen verksamhet utan
att göras om till ett renodlat reviderande organ, vilket inte är regionstyrelsens
huvudsakliga uppgift.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskningsrapport Region Kronobergs budgetprocess

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

§30

Svar på revisionsrapport:
Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:
- Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har inletts och
bör slutföras snarast.
- Förtydliga roller och gränsdragning mellan Regionstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
- Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan organisationens
olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i
dess förutsättningar och prioriteringar, samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
- Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
- Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
- Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska
ramar som föreslås innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
- Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade efter de
förutsättningar som identifierats i verksamheten.
- Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad
budgetram förtydligas och efterföljs.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Beslutsunderlag

 Svar på revisionsrapport: Granskning av Region Kronobergs budgetprocess Hälsooch sjukvård (rev. efter pHSN)
 Granskning av regionens budgetprocess

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

§44

Svar på revisionsrapport:
Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:
- Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har inletts och
bör slutföras snarast.
- Förtydliga roller och gränsdragning mellan Regionstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
- Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan organisationens
olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i
dess förutsättningar och prioriteringar, samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
- Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
- Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
- Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska
ramar som föreslås innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
- Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade efter de
förutsättningar som identifierats i verksamheten.
- Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad
budgetram förtydligas och efterföljs.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer.
Roland Gustbée (M) och Charlotta Svanberg (S) förde fram önskemål om ändringar i
svaret till revisorerna som förvaltningen åtog sig att arbeta in i de handlingar som går ut
till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Svar på revisionsrapport Gransknings av Region Kronobergs budgetprocess Hälsooch sjukvårds nämnden
 Granskning av regionens budgetprocess

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK436
Handläggare: Dan Petersson,
Datum: 2018-02-26

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna
följande:


Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har
inletts och bör slutföras snarast.



Förtydliga roller och gränsdragning mellan Regionstyrelsen och Hälsooch sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.



Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan
organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare
sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.



Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års
budgetar.



Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.



Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar inom de
ekonomiska ramar som föreslås innan en budget presenteras för
fullmäktige för beslut.
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Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade
efter de förutsättningar som identifierats i verksamheten.



Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av
tilldelad budgetram förtydligas och efterföljs.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens och
hälso- och sjukvårdsnämndens svar på desamma. De åtgärder som förväntas
vidtagna med anledning av revisionens rapport är inte av karaktären tidsatta
punktinsatser. Budgetprocessen inför 2019 pågår och revisionens synpunkter
beaktas med syfte att nå tydlighet och ökad delaktighet. Resultatet av genomförd
behovsinventering med förslag till prioriterade förändringar kommer att lyftas i
pågående budgetdialog med förtroendevalda. Återkopplingen till verksamheten
med motiv till gjorda prioriteringar kommer sedan att på ett tydligare sätt
rapporteras i dialog med ledning på olika organisatoriska nivåer.
Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan
organisationens olika nivåer

Revisionen rekommenderar att budgetprocessen ska utvecklas genom att förbättra
kommunikation mellan organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på
ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Under löpande verksamhetsår sammanträder hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp var 14:e dag. Hälso- och sjukvården lämnar månatlig rapport till
nämnden samt delårs- och årsrapport. I samband med delårs- och årsrapport förs
enskilt dialog med respektive centrum om resultat, måluppfyllelse och framtida
utveckling. Detta lyfts även fram i revisorernas rapport och uppges fungera bra.
Verksamhets- och centrumcontrollers träffar ekonomichef i olika forum en gång i
månaden. Liknande mötesstruktur finns på samtliga organisatoriska nivåer.
Samtliga verksamhets- och avdelningschefer deltar på regionens chefsmöten och
inom hälso- och sjukvården anordnas halvdagarsmöten för dialog två gånger per
termin. Innehållet vid dessa mötestillfällen varierar, men har alltid en stark
koppling till verksamhetens innehåll, uppnådda resultat och förutsättningar inför
framtiden. Det gäller såväl kort- som långsiktigt.
Respektive centrum gör en årlig behovsinventering som prioriteras på olika nivåer
och som slutligen fastställs inom den ram som hälso- och sjukvården tilldelats
enligt beslut av regionfullmäktige. Under kommande dialogmöten kommer större
fokus att läggas på att klargöra nuläge och förutsättningar för innevarande samt
kommande verksamhetsår. Här finns ett förbättringsområde och ledningen måste
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bli bättre på att kvittera de av verksamheten identifierade behoven samt återkoppla
prioritering och grund till denna. På samma sätt måste verksamheterna kvittera
tilldelad resursram.
Region Kronoberg är en relativt sett liten region. Kommunikationen inom
organisationen försvåras ibland av många organisatoriska nivåer, vilket också gör
att beslutsunderlag kan behöva tas fram på ett mycket tidigt stadie och därmed
baseras på mindre kända förutsättningar. Detta skulle kunna fungera bättre, och en
organisationsöversyn görs i detta nu.
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ständigt utvecklas och därmed ökade
krav i takt med medicintekniska landvinningar och en åldrande befolkning. Den
generationsväxling som hela den offentliga sektorn genomgår är besvärande och
har inneburit svårprognostiserade förutsättningar och kostnadsökningar för
hyrpersonal, köpt vård mm. Det bör dock framhållas att Region Kronobergs
hälso- och sjukvård inte avviker från riket i de nationella jämförelser som löpande
genomförs.
Det ligger nära tillhands att tro att den som inte fått en önskad resurstilldelning är
missnöjd med processen, även om processen faktiskt fungerar.
Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
tydligare analyserar tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Budgetprocessen startar mer än ett år före avsett budgetår. Tidigare års utfall,
innevarande års prognos samt kända förutsättningar beaktas och kommuniceras på
olika organisatoriska nivåer.
Revisorerna skriver i sin rapport: ”Uppkomna årsresultat är således till ingen del ett
resultat av en felaktig resultatrapportering under löpande år utan den löpande
rapporteringen håller en mycket hög och trovärdig standard. Detta förhållande
menar vi tyder på ett behov av att beslutade budgetar i högre utsträckning behöver
samspela med sjukvårdens uppdrag sett till förutsättningar och tilldelade resurser.”
Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas

Revisionen rekommenderar att stöd till verksamheten behöver förstärkas avseende
vad som behöver prioriteras.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Centrumchefer har idag ett mycket gott stöd i hälso- och sjukvårdsdirektören när
det gäller prioriteringar. Frågan om stödet kan utvecklas vidare behöver utredas.

Sida 3 av 4

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK436
Handläggare: Dan Petersson,
Datum: 2018-02-26

Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar

Revisionen rekommenderar att styrelsens och nämnden säkerställer att budgeten är
förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska ramar som föreslås
innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Detta är en svår fråga. Verksamheten upplever en målkonflikt mellan tilldelad
resursram och uppdrag, vilket också revisionsrapporten gör gällande. För att öka
förståelsen från båda sidor behövs en kontinuerlig dialog, vilket finns, men som
säkert kan utvecklas både till form och innehåll.
Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade

Revisionens rekommenderar att krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt
adresserade och anpassade efter de förutsättningar som identifierats i
verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Krav på kostnadsreduceringar förmedlas via chefslinjen och hanteras ytterst av de
som är närmast verksamheten med ett tydligt ansvar och mandat att genomföra
dem. Tydliga förslag på kostnadsreduceringar i hälso-och sjukvården påverkar
nästan alltid utbud och service, och kräver stabila majoriteter för att genomföra.
Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning

Revisionen rekommenderar att styrelsen och nämnden säkerställer att rutiner,
åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad budgetram förtydligas och
efterföljs.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Gällande rutiner är kända och följs.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilagor:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Granskning av Region Kronobergs budgetprocess
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

§17

Granskning av regionens
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande samt
att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen återkommer till
regionfullmäktige i april 2018 med en plan för åtgärder.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska regionens budgetprocess. Granskningen
har utförts av konsultfirman EY, utifrån av revisorerna fastställt syfte och
revisionsfrågor.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronobergs
budgetprocess inte fungerar fullt tillfredsställande i den meningen att fullmäktiges
fastställda ekonomiska ram inte hålls för samtliga enheter. Bristerna kan huvudsakligen
hänföras till avsaknad av kommunikation, återkoppling och förankring.
Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:
– Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har inletts och
bör slutföras snarast.
– Förtydliga roller och gränsdragning mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
– Utveckla budgetprocessen genom förbättrad kommunikation mellan organisationens
olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i
dess förutsättningar och prioriteringar, samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
– Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande budgetar.
– Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
– Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar på alla nivåer inom
de ekonomiska ramar som föreslås.
– Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade efter de
förutsättningar som identifierats i verksamheten.
– Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad
budgetram förtydligas och efterföljs.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

– Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över all verksamhet. Därmed bör ingen verksamhet
ligga direkt under styrelsen.
Mot bakgrund av granskningens resultat önskar revisorerna ett samlat svar från
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, med uppgift om tidplan för
planerade åtgärder samt hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de föreslagna
förbättringsmöjligheterna.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen återkommer till
regionfullmäktige i april 2018 med en plan för åtgärder."
- Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) yrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Anna Fransson (S), Anna Tenje (M), Bo Frank (M), Yngve
Filipsson (L), Carl-Olof Bengtsson (S) och Charlotta Svanberg (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionfullmäktiges presidiums förslag.
- Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag och finner att så är
fallet.
2. Hon frågar om regionfullmäktige bifaller Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande och
finner att så är fallet.
Föredragande
Peter Löfström, ordförande revisionen
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-13

Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag

 Granskning av regionens budgetprocess
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-23

§43

Informationsärende Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2017 (18RGK463)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 4/2018 att fastställa verksamhetsberättelse för 2017 för
nämnden.
Verksamhetsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 §65 RSAU Informationsärende - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2017
 Protokollsutdrag PAN § 4-2018 - Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017
 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-27

§4

Verksamhetsberättelse
Patientnämnden 2017 (18PN7)
Beslut

Patientnämnden beslutade
att fastställa patientnämndens verksamhetsberättelse för 2017 samt överlämna
densamma till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Patientnämndens handläggare föredrog verksamhetsberättelsen. Patientnämndens
presidieberedning har nästa vecka inbjudits till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde för att informera om verksamhetsberättelsen och tankar kring nya lagen
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Yttrande
Mats Johnsson (M), Nils-Erik Carlström (L) Gullvi Andersson (MP) och Bo Dalesjö (S)
yttrade sig i ärendet.
Expedieras till

Regionfullmäktige, Inspektionen för Vård och Omsorg(IVO) och Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017

Verksamhetsberättelse
Patientnämnden 2017

0
Gäller för: 2017 Enhet: Kansliavdelningen Patientnämnden

SAMMANFATTNING
INVÅNARE

De senaste årens ökning av ärenden har planat ut även om några verksamheter har fler
ärenden jämfört med föregående år. Under 2017 har vi registrerat 900 ärenden. En ny lag
kommer att träda i kraft vid årsskiftet där intentionen är att patienter ska vända sig direkt till
vården för att med sina frågor och synpunkter. Patientnämnden ska fortsatt vara en
fristående och opartisk instans som ska ge råd, stödja och informera om patientens
rättigheter i vården. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd
för patienten och som en länk till verksamheten.
Patienter som vänder sig till patientnämnden ska vara nöjda med kansliets hantering av
deras ärende och ha en god tillgänglighet.
En viktig del i uppdraget är att bidra till en ökad patientsäkerhet. Under året har
patientnämnden tagit fram två rapporter som baserats på synpunkter från patienter och
närstående. Dessa rapporter har överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden med flera.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Patienter ska få svar av god kvalité inom rimlig tid. Resultaten av de mätningar som görs
varje månad visar att de flesta svaren återkopplas inom 20 dagar och redovisas vid
nämndens sammanträden samt till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Det finns dock
stora variationer av svarstiderna. Några patienter får ibland vänta flera månader på svar från
verksamheten trots upprepade påminnelser skickats till verksamheterna.
Tvångsvårdade patienter har rätt att bli tillfrågade och om så önskas få en stödperson utsedd.
Majoriteteten av patienterna har fått den frågan. Ett ökat antal patienter önskar en
stödperson, och flera nya stödpersoner har rekryterats under året
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1 UPPDRAG
Patientnämnden har ett tydligt avgränsat uppdrag enligt lag om patientnämndsverksamhet
(1998:1 656). Utifrån enskilda patienters synpunkter ska patientnämnden stödja och hjälpa
dem, och därmed bidra till en kvalitetsutveckling inom vården. Det ska vara enkelt att nå
patientnämnden. Patienter ska få svar med god kvalité och inom rimlig tid. När det gäller
stödpersonsverksamheten är målet att alla som tvångsvårdas ska tillfrågas om önskemål om
stödperson och kunna få detta tillgodosett.

2 NULÄGE
INVÅNARE
•
•

Patientnämndens kansli har en god tillgänglighet.
Patienter får kontakt med handläggare senast nästkommande arbetsdag.

VERKSAMHETSUTVECKLING
•
•

Svarskvalitet och handläggningstider varierar från att svar lämnas samma dag till att
det ibland har dröjt upp till flera månader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att patienter ska får svar inom tre veckor.
Detta mål nås i ca 70 % av patientnämndens ärenden.

3 INVÅNARE
De senaste årens ökning av ärenden har i år planat ut. Inom primärvården och psykiatrin har
andelen ärenden ökat något. Tillgängligheten till patientnämnden är god, invånarna har
flera möjligheter att nå patientnämndens kansli. Den nationella patientenkäten som
genomfördes under våren visar att patienter/närstående har förtroende för patientnämnden.
I drygt 130 ärenden finns registrerat vilka åtgärder vården vidtagit efter att ha tagit del av
inkomna synpunkter och klagomål. Många uppskattar att vården lyssnar och utreder vad
som hänt. Patienternas synpunkter kan leda till olika förbättringar, till exempel
informations- och utbildningsinsatser. En del händelser leder till utredningar,
händelseanalyser och ibland även Lex Maria anmälan.
Verksamheten behöver bli mer känd och framför allt behöver patienternas synpunkter tas
tillvara i vårdens förbättringsarbete. Patientnämnden har informerat om sin verksamhet för
bl.a. sjuksköterskestudenter, barnrättspraktikanter, nya läkare, seniormässan, patientforum,
Regionalt cancer centrum Syd och förtroendevalda.
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Från och med årsskiftet gäller den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso-och
sjukvården, patienten ska i första hand vända sig till vårdgivaren som ska besvara
klagomålet och ge en förklaring till vad som hänt samt i förekommande fall en beskrivning
av vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika att en liknande händelse upprepas. Inför
den nya lagen om klagomål har nämndens handläggare ingått i en arbetsgrupp med
representanter från hälso och sjukvården samt från patientsäkerhetsenheten. Patientens
klagomål och synpunkter ska sedan kunna analyseras på ett jämförbart sätt, oavsett vem
som tagit emot synpunkterna. För att möte de nya kraven har en plan för ökad kompetens
tagits fram.

Ärendeutveckling
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Fördelning av ärenden per centrum 2017
Kirurgi- kvinno- och barncentrum 241
Medicin - och akutcentrum 128
Medicinskt service centrum
28
Primärvårds- och rehab centrum
251
Psykiatricentrum 74
Rättspsykiatriska region kliniken
26
Tandvårdscentrum 39
Kommuner 7
Privata vårdgivare och vårdvalsenheter
64

2017

2016
296
179
29
213
69
45
42
19
68

Vad förmedlar patienter och närstående?
I ett ökat antal ärenden framkommer svårigheter med att komma i kontakt med vården,
telefonköerna fylls tidigt på dagen, när man väl kommer fram finns det inga tider. Flera
patienter hänvisas till akuten eller till JLC, eller att återkomma nästa dag igen.
Bristen på läkare och sjuksköterskor påverkar tillgänglighet och kontinuitet. Bristande
bevakning av provsvar, fördröjda diagnoser, lång väntan till undersökning och utredning
medför risker för patientsäkerheten. Hänvisning sker till sjukgymnast även när det borde
varit en läkarbedömning.
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Patienter och anhöriga upplever att vården inte lyssnar eller tar ansvar för patientens
situation, flera bollas runt mellan olika klinker och hänvisas fram och tillbaka, något som
patienter med ovanliga diagnoser ofta påtalar. Såväl den här patientgruppen som personal
upplever även att det saknas tillräcklig kunskap för att ge optimal vård.
När patienter hör av sig vid misstanke om vårdskada eller att man inte är nöjd med sitt
resultat får flera som svar att de bör anmäla händelsen till patientförsäkringen och att
vården själva utreder vad som skett.
Antalet ärenden som gäller BUP har åter ökat. Dessa handlar om lång väntetid, bristande
samordning och kontinuitet.
Patienter framför att det är lång väntan till undersökningar och behandlingar, framför allt
till röntgen- och ortopedkliniken.

MÅL

1 PATIENTER SOM VÄNDER SIG TILL
PATIENTNÄMNDENS KANSLI ÄR NÖJDA MED
KANSLIETS HANTERING AV DERAS ÄRENDE
Indikator
Andel som är nöjda med
hanteringen av deras ärende
enligt Nationell Patientenkät

Startläge

Senast utfall

inget värde

71 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

85 %

Nationell patientenkät
Beskrivning: Nationell patientenkät framtagen i samverkan med SKL och PAN nationellt
Kommentar: Resultatet av patientenkät är i linje med landets övriga patientnämnder.
Svarsfrekvensen, 40,8 % låg något högre än genomsnitt. I enkäten fanns möjlighet att
lämna egna kommentarer och det framgick då både positiva och negativa synpunkter.
•

Jag undrar om andra parter bryr sig om vad patientnämnden har att framföra om
olika händelser som skett inom vården? Om politikerna i regionen tar till sig
informationen och gör något åt problemen?

•

Mycket proffsigt bemötande, fick snabb återkoppling och upplevde att jag blev
tagen på allvar.

•

Skulle önska att dom stödjer och hjälper patienterna mera.

•

Jag vill verkligen belysa hur fantastiskt nöjd jag är med patientnämnden. Initialt så
ringde jag utanför arbetstid och lämnade ett meddelande och blev uppringd redan
dagen efter
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MÅL

2 PATIENTNÄMNDENS KANSLI SKA HA EN GOD
TILLGÄNGLIGHET
Indikator
Andel invånare som får kontakt
med PAN senast
nästkommande arbetsdag

Startläge

Senast utfall

90 %

100 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

90 %

95 %

Kommentar: Tillgängligheten är god, det finns flera kontaktvägar och kansliet är bemannat måndag-fredag.

4 VERKSAMHETSUTVECKLING
Rapporter

Under året har patientnämnden tagit fram två rapporter som har överlämnats till hälso- och
sjukvårdsnämnden och ansvariga chefer.
”Synpunkter till patientnämnden som rör kommunikation inom primärvårds - och
rehabcentrum samt de privata vårdcentralerna i vårdvalet.”
• Kommunikation och bemötande är ett område där det lätt blir missförstånd och fel. Bemötande
uppfattas olika av varje individ beroende på ex bakgrund och situation. Men det är viktigt att vården
lyssnar på klagomål och synpunkter och ständigt arbetar med att förbättra kommunikationen mellan
alla inblandade. Ett stöd i det arbetet kan vara de synpunkter som kommer via patientnämnden.

• Det är dubbelt så många kvinnor som män som har lämnat synpunkter inom
kommunikation/personcentrerad vård. Generellt är fördelningen mellan könen 60 kvinnor 40 män
på patientnämndsärenden totalt. Vad det är som gör att kvinnor i högre grad lämnar just dessa
synpunkter? Har kvinnorna högre förväntningar på kommunikationen eller lyssnar vården mer på
männen?

”Synpunkter rörande kirurg-ortoped-och kvinnoklinikernas verksamheter”
• När information ges och tas emot är det bra att säkerställa att båda parter uppfattat
varandra korrekt. Vårdens information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar enligt patientlagen.
När patienter inte får besked eller tydlig information, skapas oro vilket leder till ytterligare
frågor och påringningar som också belastar vården.
• I flertalet ärenden ser vi att behandlingar och beslut påverkas och försenas av att det
brister i den administrativa hanteringen av kallelser, remisser, provsvar,
betalningsförbindelser med mera.
• Det brister i vårdansvar mellan primärvård och specialistvård då patienter hänvisas fram
och tillbaka.
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• Patienter som hör av sig om bristande behandlingsresultat och försenade diagnoser väljer
ofta att göra en anmälan till patientförsäkringen.
• I flera fall ser vi att vården inte är personcentrerad - hänsyn tas inte till individens
specifika behov och förutsättningar. Brister i bemötande och empati minskar patientens
tillit till vården vilket kan få allvarliga konsekvenser.
• I några ärenden ser vi att man missat tumördiagnoser och operationer har fördröjts. Något
ärende har också anmälts enligt Lex Maria.
MÅL

3 PATIENTER SKA FÅ SVAR MED GOD KVALITET
Indikator
Andel svar som håller god
kvalitet, har patientens frågor
besvarats

Startläge

Senast utfall

saknas

73 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70 %

75 %

Kommentar: Mätperiod 2017-01-01 – 12-31 I

samband med att handläggaren avslutat ärendet följdes svaren
upp och registrerades i en enkät med 8 frågeställningar.
Bedömningen har i huvudsak gjorts av handläggaren, men även i dialog med patient/närstående.

MÅL

4 PATIENTER SKA FÅ SVAR INOM 3 VECKOR.
Indikator
Andelen svar som återkopplas
inom 3 veckor.

Startläge

Senast utfall

47,2%

67 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70 %

80 %

Kommentar: Mätperiod 2017-01-01–-12-31

Resultat
Den genomsnittliga svarstiden under 2017 ligger på 21,5, dagar totalt. Dock är det drygt 33
% av svaren som inte kommer in inom den fastställda tiden, 21 dagar. Nedan redovisas
svarstider per centrum samt för de verksamheter som har flera ärenden.
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Svar till patient/närstående
Återkopplingen är oerhört viktig, oavsett hur stor eller liten frågan upplevs. Även om
patientnämnden ska vara en länk mellan patienten och verksamheten, så upplever många
patienter det som positivt att någon från verksamheten själv tar en direktkontakt med dem.
Inte sällan kan de då få svar på sina frågor och en förklaring till det inträffade.
I den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården ska patienterna i första
hand vända sig till vårdgivaren eftersom det är vårdgivaren som kan förklara vad som har
hänt och vidta åtgärder så att patientens behov tillgodoses. Vårdgivaren kan även förklara
vilka åtgärder som görs för att det inte ska inträffa igen. Patienten kan lämna synpunkter på
förbättringar samt i förekommande fall få en ursäkt.

MÅL

5 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: Under året har patientnämnden rekryterat 16 nya stödpersoner, främst genom annons via Regionens
Facebook sida.

Till de 28 patienter som önskat en stödperson har vi inom rimlig tid klarat av att tillgodose
behovet. Avslutade uppdrag har varit 22. Stödpersonerna får efter avslutat uppdrag
möjlighet att besvara en enkät där vi kan följa hur ofta de träffat sin patient, vilka
förväntningar på uppdraget som funnits samt hur kontakten med vården och
patientnämnden upplevts. Redovisning av resultatet redovisas för nämnden samt för
vårdgivaren. Under året har vi anordnat fortbildning vid två tillfällen.
MÅL

6 SAMTLIGA PATIENTER SOM TVÅNGSVÅRDAS SKA
TILLFRÅGAS OM DE ÖNSKAR EN STÖDPERSON
Indikator
Andel patienter som tillfrågats
om stödperson

Startläge
inget värde

Senast utfall
78 % *

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

100 %

100 %

Kommentar: Tvångsvårdade patienter har rätt att bli tillfrågade och om så önskas få en stödperson utsedd till sig.
Fler patienter har önskat få stödperson den här perioden.
*Mätning har skett på RPK där man enligt gällande rutin informerar patient om rätt till stödperson. Det framgår inte
alltid om patienten tackat ja eller nej.
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Interpellation till Hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande
Charlotta Svanberg
Planera sommarens verksamhet för minimal stängning
av vårdcentralerna
Ingen vill söka vård sommartid. Men det händer ändå att behovet uppstår.
Då är det bra om vården finns nära, där man är känd och van att gå.
Centerpartiet vill inte se några sommarstängda vårdcentraler, men om det ändå uppstår ett
akut läge ska region Kronoberg arbeta för att minimera stängningen och jämna ut dessa på
flera centraler för att inte någon ska stå helt stängd i flera veckor. Att en vårdcentral är helt
stängd i flera veckor medan grannvårdcentralen är öppen är ingen bra modell anser jag. Detta
leder till olägenhet för dem som är listade på den ena vårdcentralen och dess upparbetade
lokala nätverk. Exempelvis är det inte rimligt att Moheda socken med en befolkning på cirka
3 000 personer drabbas av lång semesterstängning. Andra exempel finns runtom i länet. Det
är betydligt längre mellan centrum i Rottne och Braås eller Tingsryd och Ryd än det är mellan
Moheda och Alvesta. Alla orter har dessutom ett omland, och befolkningen ökar runtom i
länet.
Det är fullt naturligt att semesterperioden är svår att bemanna med personal som vanligt, men
mera rimligt att vårdcentraler hålls öppna antingen växelvis eller vissa dagar per vecka i
samverkan. Det är absolut positivt och önskvärt med samverkan mellan olika vårdcentraler,
men denna samverkan bör ta hänsyn åt båda hållen.
Centerpartiet vill att den vård man behöver ofta ska finnas nära även på sommaren. Vi vill
också att alla vårdcentraler behandlas mer jämlikt, för att till exempel ha lättare att rekrytera
oavsett var vårdcentralen är belägen. Befolkningen växer – då behöver vi hålla uppe den nära
servicen över hela Kronoberg.
Med ovan beskrivning som bakgrund vill jag ställa följande frågor till Charlotta Svanberg
1. Hur ser bemanningsläget ut för våra vårdcentraler inför sommaren?
2. Vilka åtgärder är vidtagna för att minimera sommarstängda vårdcentraler?
3. Vilka initiativ kommer Hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande ta för att arbeta med
frågan?

Thomas Haraldsson, C
Regionfullmäktigeledamot
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Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Angående situationen i förlossningsvården
Under mer än ett års tid har situationen på BB/förlossning varit väldigt problematisk. Det
blev som mest tydligt efter barnmorskors brev och krav på förändringar våren 2017. Men
det har också varit en mycket svår situation på BB under hela året (även tidigare) med
bemanning. Semesterindragning, stängning av förlossningsrum, hänvisning till andra BB osv
har förekommit och vi ser ingen förbättring.
Efter förra sommarens kris förutsattes att kraftfulla åtgärder skulle satts igång omedelbart
för att planlägga rekrytering, lösa arbetsmiljöfrågan och förbättra i ledningen. Åtgärder som
också självklart ska kommuniceras tydligt med personal och politik.
Inför ännu en sommar med stora bekymmer så är frågan vad har egentligen hänt. Varför kan
inga förbättringar i situationen spåras. Mina frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande är

1. Kunde inte det ökade trycket på BB förutses med de förändringar i demografin som
skedde?
2. Varför startades ingen åtgärdsplan för förbättring av arbetsmiljön redan för ett år
sen?
3. Finns det någon plan för att förbättra ledningen på BB/förlossning?
4. På vilket sätt hanteras rekryteringen av barnmorskor, för att långsiktigt lösa
tillgången?
5. Hur sker kommunikationen med personal och med Hälso- och sjukvårdsnämnden
runt problemen?

Åke Carlson
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Till Ordförande i Hälso-och
sjukvårdsnämnden
Charlotta Svanberg

Interpellation angående krisen med barnmorskorna på förlossningskliniken
Krisen med bristen på barnmorskor fortsätter även i år. En del åtgärder har vidtagits sedan förra året
men man har inte lyckats förbättra situationen. Istället förefaller krisen ha fördjupats och läget inför
sommaren är värre än förra året då barnmorskornas beviljade ledigheter drogs in. Som en följd av
detta fick Region Kronoberg betala vite. Enligt uppgift har 11 barnmorskor sagt upp sig, 7 har stannat
inom regionen men arbetar inom andra områden. Samtidigt finns det enligt uppgift 8
hyrbarnmorskor på förlossningskliniken.
Enligt den skrivelse som barnmorskorna lämnat in finns stora risker för att ett större antal mammor
och pappor än förra sommaren tvingas föda i andra regioner/landsting denna säsong. Angående
dessa förestående problem svarar ordföranden Charlotta Svanberg (s) i Smålandsposten att
sommaren får lösas som förra året och de som ska födas blir dirigerade till våra vårdgrannar.
Mot bakgrund av denna situation vill jag ställa följande frågor:
1. Hur kommer semesterperioderna att planeras för sommaren och hur ser riskerna ut för att
ledningen återigen tvingas dra in barnmorskornas ledigheter?
2. På vilket sätt informeras blivande föräldrar att de kan komma att behöva föda sina barn i
andra regioner?
3. Hur säkerställs att andra regioner har kapacitet för att ta emot ett större antal födslar från
vår region?

Suzanne Frank (m)
2018-04-12
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2018-04-09

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson

I november 2015 föreslog Centerpartiet att vi i Region Kronoberg skulle införa en
nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning. Motionen behandlades
mycket positivt våren 2016 med följande att-satser som resultat:
 Att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning,
 Att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplanen för all verksamhet,
 Att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras och följas upp
årligen i samband med årsredovisningen.
Arbetsmiljön och att ha fokus på personalens mående och eventuella sjukskrivning är
oerhört viktigt för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har av många olika skäl
inte råd att ha en dålig arbetsmiljö med otrivsel, stress och mindre bra ledarskap. Då
fattas engagemang, lojalitet, trivsel och kvalitet i arbetet. Det blir svårt att attrahera
och behålla personal. Patienterna drabbas i slutändan, men också vår egen
personal.
Nu nås vi av rapporter både internt och i media av olika slag samt via direktkontakt
att läget är ansträngt, att man har nått vägs ände, att personal lämnar oss med mera.
Vi kan inte heller läsa oss till i årsberättelsen hur arbetet fortskrider eller hitta någon
statistik. Därför vill vi i Centerpartiet ha svar på följande.
Mina frågor till Regionstyrelsens ordförande är:
1. Hur har införandet av nollvisionen gått till? Är den inarbetad i verksamheternas
planer?
2. Hur jobbar verksamheterna i regionen med att nå nollvisionen?
3. Hur ser det ut rent statistiskt med den arbetsrelaterade sjukskrivningen? Går vi åt
rätt håll?
4. När får vi den rapporterad i årsredovisningen?

Britt-Louise Berndtsson
Centerpartiet
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Till ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden
Charlotta Svanberg

Interpellation angående läkare som sagt upp sig på Bröstenheten i Region Kronoberg
Många patienter och Bröstcancerföreningen Viktoria är mycket oroliga för de uppgifter som nyligen
framkommit i media om att tre läkare inom Bröstenheten på sjukhuset i Växjö ska säga upp sig.
Tre läkare, däribland en mycket erfaren bröstkirurg som under många år varit den ledande kraften på
Bröstenheten, har nyligen aviserat att de ska sluta som kirurger i Region Kronoberg. Bakgrunden är
att de inte anser sig kunna bedriva god vård. De anser, enligt uttalanden i Smålandsposten, att de
inte har stöd hos ledningen för att bedriva en vård med god kvalitet, kontinuitet och korta
väntetider. De har också lämnat in en ansökan om att driva verksamheten på intraprenad.
En arbetsmiljöutredning har genomförts och kritiken som framförs i denna tillbakavisas av de tre
läkarna och därmed har en förtroendekris uppstått mellan läkarna och ledningen.
Situationen är mycket olycklig då Bröstenheten haft bland de absolut bästa resultaten i landet och
man har också erhållit priser och utmärkelser för mycket god vård under de senaste åren.
Patienterna är oerhört nöjda med vården och behandlingen.
Bröstenhetens verksamhet är liksom onkologin, ett av de viktigaste och främsta profilområdena inom
vården i Region Kronoberg.
Jag vill därför ställa följande frågor:
1. Vad anser du att man kunnat göra för att i tid förhindra att följderna i denna förtroendekris
skulle gå så långt som den nu har gjort?
2. Vilka åtgärder anser du ska vidtas för att säkerställa att läkarna stannar kvar på
Bröstenheten?

Suzanne Frank (m)
2018-04-12
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Till
Regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg

Interpellation - hur hanteras de ekonomiska frågorna?
Genom skattehöjning tillförs Region Kronoberg inför 2018 ca 160 Mkr. Till detta kommer ca
90 Mkr i ökade statsbidrag. Huvuddelen av dessa pengar har tilldelats Hälso- och
sjukvårdsnämnden, HSN.
Trots detta kommer det oroväckande signaler från HSN att man under 2018 räknar med att
överskrida sin budget med 30-50 Mkr. Ingen del av de ”nya” pengarna har avsatts för att
hantera eventuella överskridanden i verksamheten.
Ett sätt att beskriva ekonomisk styrning är följande:
En huvudregel är att man inte kan använda pengar som inte finns, dvs budgetdisciplin. I det
hierarkiska systemet finns en regel att om man vill/anser sig behöva gå utanför ramarna
måste man vända sig till närmast högre nivå som avstyrker eller tillstyrker beroende på vilka
möjligheter man ser att lösa frågan – naturligtvis inom den ram som disponeras på den
nivån. När man nått vägs ände återstår att vända sig till den politiska sfären för att få
tillåtelse att gå utanför ramen.
Om man redan nu kan se ett omfattande budgetöverskridande i Hälso- och
sjukvårdsnämnden åligger det ledningen att prioritera inom ram och i det fall man prioriterar
ytterligare medel till en verksamhet bör man reducera inom andra verksamheter. Går inte
det återstår att gå till Regionstyrelse och Regionfullmäktige och begära tilläggsanslag. Avslår
Regionfullmäktige begäran så gäller regeln om att man inte kan använda pengar man inte
har.
Jag vill ställa följande frågor till Regionstyrelsens ordförande
1. Stämmer min bild av ekonomihanteringen med vad regelverket i Regionen säger?
2. Stämmer bilden med verkligheten?

Yngve Filipsson
Gruppledare Liberalerna
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Till
Regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg

Interpellation – är regionfullmäktiges beslut angående
utgående ambulanser till välgörenhetsorganisationer
genomfört?

Regionfullmäktige beslutade 2017-06-20 som svar på en motion från Liberalerna
-

att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och
välgörenhetsorganisationer att köpa dem.

Jag konstaterar att Region Kronoberg just nu har två ambulanser som ska avyttras. Vad
jag förstått genom olika kontakter är det oklart om Region Kronoberg ändrat rutinerna
med anledning av regionfullmäktiges beslut. Jag har heller inte fått bekräftat att ideella
och välgörenhetsorganisationer fått något erbjudande.
Med anledning av ovan ovanstående frågar jag regionstyrelsens ordförande:

1. Har Region Kronoberg ändrat sina rutiner för avyttring av utgående ambulanser
med anledning av regionfullmäktiges beslut?
2. Har ideella och välgörenhetsorganisationer erbjudits att köpa dem och på vilket
sätt har erbjudandet gått ut?

Yngve Filipsson
Gruppledare Liberalerna

