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Regionfullmäktige
Datum: 2018-06-20
Tid: 09:00
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)
Erik Jansson (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)
Marita Bengtsson (MP)
Lars Edqvist (MP)
Kerstin Kindstrand (MP)
Ann Arousell Sålebo (L)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Gunnar Nordmark (L)
Charlotte Branting (L)
Lennart Adell Kind (L)
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1

Mötets öppnande

2

Upprop

3

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Mikael att justera mötets
protokoll samt
att justeringen sker den 28 juni 2018, klockan 9.30 på Region
Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö.

4

Allmänhetens frågestund
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

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om
kostnadsfria bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden
har lämnat ett uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheterna till
särskild prissättning för pensionärer, som en del av länstrafikens arbete
med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Beslutsunderlag









6

§ 94 RS Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 142 RSAU Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 28 TN Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen

Fördelning av medborgarförslag –
Gratis resor för personer fyllda 75 år i
lokaltrafiken i Växjö (18RGK806)
Förslag till beslut

Föreslås att regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.
Sammanfattning

Sven Sandberg, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till
regionfullmäktige om gratis resor för personer fyllda 75 år på
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lokalbussarna i Växjö. Förslaget innebär att gratis resor mellan vissa
tidpunkter mot uppvisande av legitimation införs under en prövoperiod.
Beslutsunderlag

 Fördelning av medborgförslag - Gratis resor för personer fyllda 75 år
i lokaltrafiken i Växjö
 Medborgarförslag - Lokaltrafiken i Växjö

7

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. Den som
ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin
tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den
svarande deltar i överläggningen.

8

Inkomna interpellationer
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.
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- Inga interpellationer har inkommit inför mötet.

9

Inkomna enkla frågor
Sammanfattning

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

10 Delårsrapport Region Kronoberg mars
2018 (18RGK855)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31
mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en
delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I
delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller
Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse
med övriga riket och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs
inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs
förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser och åtgärder pågår
för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa
och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska
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vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov
finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad
sjukfrånvaron jämfört med sista kvartalet 2017, minskat användande av
hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket
svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor
vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden. Region
Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018
vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.
Beslutsunderlag






§ 85 RS Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018
§ 132 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018
Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2018
Delårsbokslut mars 2018 för Region Kronoberg

11 Taxor och avgifter för hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt
bilaga 1-4.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och
avgifter inom hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar
föreslås gälla från den 1 januari 2019. Förslaget omfattar följande
avgifter, som redovisas i bilagor till ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i
ärendet, dessa beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden
vid ett senare sammanträde.
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Beslutsunderlag

 § 86 RS Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019
 § 134 RSAU Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019
 Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
2019
 § 29 HSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
 § 43 PHSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
 Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
2019
 Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
 Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
 Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
 Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala
vårdkontakter

12 Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken
Kronoberg för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt
biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske
under våren 2019. Eftersom datum för införandet inte kan specificeras
på grund av upphandlingsprocessen, kommuniceras detta datum senare.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019 rev RS
§ 87 RS Länstrafiktaxa 2019
§ 135 RSAU Länstrafiktaxa 2019
§ 34 TN Länstrafiktaxa 2019
Länstrafiktaxa 2019 RS 180605
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13 Administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2019 (18RGK599)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
2019, i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för
Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 § 88 RS Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
2019
 § 136 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2019
 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg
 Bilaga 1 - Regelverk för administrativa avgifter 2019

14 Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
(18RGK1002)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
bifogat förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram
verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå.
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Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även
en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och
händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs
verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget
och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
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.
Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de
fackliga organisationerna angående den politiska ledningens
budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i
regionstyrelsen. I bifogat protokoll redovisas genomförd samverkan om
budgetförslaget 2019 från den politiska ledningen, samt de synpunkter
som de fackliga företrädarna har lämnat på budgetförslaget.
Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt
Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på
maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande
samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10
minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C,
SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare
för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt
till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.
Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med
inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och
kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras
senast i anslutning till anförandets avslutning.
Beslutsunderlag






§ 89 RS Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
§ 137 RSAU Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
Förslag till beslut - Budget 2019-2021
Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP 2018-05-28
(krearättad 2018-06-05)
 Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L)
 Bilaga till Alliansens budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Förslag till budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (SD) (2018-06-11)
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15 Budget 2019 för Region Kronobergs
revisorer (18RGK1002)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige beslutar
att fastställa revisorernas anslag för 2019 till 4 113 100 kronor.
Sammanfattning

Förslag till budget för revisorerna bereds av regionfullmäktiges
presidium inför beslut regionfullmäktige (KL § 8 kap 11).
Revisorerna har begärt ett anslag på 4 713 000 kronor för 2019, vilket
innebär en ökning med 600 000 kronor jämfört med 2018 års anslag.
Ökningen motiveras med att revisorerna för 2019 ser att följande
kostnader påverkar budgeten:
– Dubbel uppsättning revisorer med anledning av valår - 300 000 kronor.
– Certifieringskostnader för revisionschef samt utökning av
administrativt stöd - 300 000 kronor.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att revisorerna tilldelas ett anslag
på 4 113 100 kronor för 2019. Detta innebär ingen förändring jämfört
med 2018. Presidiets bedömning är att de önskemål som revisionen
presenterar bör täckas inom nuvarande anslag. Revisionen redovisade ett
stort överskott för 2017 och har tidigare år fått betydligt högre
uppräkningar än annan verksamhet inom regionen.
Beslutsunderlag

 Budget 2019 för Region Kronobergs revisorer
 Revisorernas behovsprioritering 2019 fastställd 20180212

16 Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 (17RK1032)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022
samt
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att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs
politiska organisation 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver
regionernas politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan olika
organ. I varje region ska det finnas en beslutande församling, fullmäktige.
Fullmäktige ska utse en regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta
de nämnder som behövs för att fullgöra regionens uppgifter. Kommuner
och regioner får tillsätta gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter
enligt ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg fastställs ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga
politiska organ i Region Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller
annan författning gäller bestämmelserna i dessa arbetsordningar och
reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs
politiska organisation bereda förslag till politisk organisation för Region
Kronoberg, samt förslag till arbetsordningar och reglementen för
densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och
genomförande för beredning av Region Kronobergs politiska
organisation för mandatperioden 2019-2022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk
organisation för Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och
arbetsordningar för Region Kronobergs politiska organisation.
Beslutsunderlag

 § 90 RS Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 § 138 RSAU Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Förslag till beslut - Arbetsordningar och reglementen för Region
Kronobergs politiska organisation
 Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i
Region Kronoberg - beslutsunderlag
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17 Arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg 2019-2022
(17RK1032)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019 – 2022.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs
politiska organisation bereda förslag till politisk organisation för Region
Kronoberg, samt förslag till arbetsordningar och reglementen för
densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 – 2022.
Beslutsunderlag

 § 91 RS Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022
 § 139 RSAU Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022
 Förslag till beslut - Arvodereglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg
 Förslag till Arvodesreglemente Region Kronoberg 2019-2022

18 Sammanträdesplan 2019 (18RGK825)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska
organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen
i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och
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sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i
enlighet med upprättad handling.
Beslutsunderlag






§ 92 RS Sammanträdesplan 2019
§ 140 RSAU Sammanträdesplan 2019
Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2019
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2019

19 Svar på motion – Starta en företagsjour
(18RGK216)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till
regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en
företagsjour, enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över
motionen. I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett
eventuellt statligt beslut om program för företagsjourer som väntas
under våren 2018. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kan
ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En sådan
etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom
Småland Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning
till regionala utvecklingsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag






§ 95 RS Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 143 RSAU Svar på motion – Starta en företagsjour
Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 50 RUN Svar på motion Starta en företagsjour

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-06-12

 Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i
Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
 Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour

20 Valärenden (15RK11)
Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför regionfullmäktiges beslut.

21 Svar på enkla frågor

22 Mötets avslutande

Svar på medborgarförslag –
Fria bussresor mitt på
dagen

5
17RK2427

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-08

§94

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria
bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag till
trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer, som en
del av länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag








§ 142 RSAU Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 28 TN Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§142

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria
bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag till
trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer, som en
del av länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag







Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 28 TN Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen (maskat)

Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK2427
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-11

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria
bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag
till trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer, som en del av länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Bakgrund
Olika lösningar för kostnadsfritt resande för den enskilde finns runt om i landet.
Finansieringsmodellen varierar, men vanligast är att den eller de kommuner som
valt att ge sina invånare en förmån ersätter respektive kollektivtrafikmyndighet
ekonomiskt.
Medborgarförslaget har tidigare ställts till Växjö kommun, som avslagit det med
hänvisning till att en viss självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en
förutsättning för god hushållning.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Efter flera tidigare skrivelser beslutade trafiknämnden § 8/2017 att uppdra åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer, som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Kostnadsbedömning görs i kommande arbete med länstrafiktaxa.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Trafiknämnden, protokollsutdrag § 28/2018
Förslag till beslut, trafiknämnden 2018-04-20
Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag 2018-04-20
Medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

§28

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående kostnadsfria bussresor mitt på dagen för pensionärer
har lämnats till Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.
Expedieras till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
 Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen

Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK2427
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-01-11

Trafiknämnden

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående kostnadsfria bussresor mitt på dagen för
pensionärer har lämnats till Region Kronoberg.
Bakgrund
Olika lösningar för resande som är kostnadsfritt för den enskilde finns runt om i
landet. Finansieringsmodellen varierar, men vanligast är att respektive kollektivtrafikmyndighet ersätts ekonomiskt av den eller de kommuner som valt att ge sina
invånare denna förmån. Medborgarförslaget har tidigare varit ställt till Växjö
kommun där kommunfullmäktige avslagit med hänvisning till att en viss
självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en förutsättning för god
hushållning.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Som respons på flera tidigare skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 201702-23 uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild
prissättning för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor
och resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till
nästkommande taxearbete.
Arbetet med Länstrafiktaxa 2019 har påbörjats och frågeställningen kommer där
att belysas.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK2427
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-01-11

Trafiknämnden

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående kostnadsfria bussresor mitt på dagen för
pensionärer har lämnats till Region Kronoberg.
Bakgrund
Olika lösningar för resande som är kostnadsfritt för den enskilde finns runt om i
landet. Finansieringsmodellen varierar, men vanligast är att respektive kollektivtrafikmyndighet ersätts ekonomiskt av den eller de kommuner som valt att ge sina
invånare denna förmån. Medborgarförslaget har tidigare varit ställt till Växjö
kommun där kommunfullmäktige avslagit med hänvisning till att en viss
självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en förutsättning för god
hushållning.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Som respons på flera tidigare skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 201702-23 uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild
prissättning för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor
och resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till
nästkommande taxearbete.
Arbetet med Länstrafiktaxa 2019 har påbörjats och frågeställningen kommer där
att belysas.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
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Fördelning av
medborgarförslag – Gratis
resor för personer fyllda 75
år i lokaltrafiken i Växjö

6
18RGK806

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK806
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-06-07

Regionfullmäktige

Fördelning av medborgarförslag – Gratis resor för
personer fyllda 75 år i lokaltrafiken i Växjö

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning
Sven Sandberg, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om
gratis resor för personer fyllda 75 år på lokalbussarna i Växjö. Förslaget innebär att
gratis resor mellan vissa tidpunkter mot uppvisande av legitimation införs under en
prövoperiod.

RosMarie Jönsson Neckö
Regionfullmäktiges ordförande

Bilaga:

Medborgarförslag - Gratis resor för personer fyllda 75 år i
lokaltrafiken i Växjö
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Delårsrapport Region
Kronoberg mars 2018

10
18RGK855

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§85

Delårsrapport Region Kronoberg
mars 2018 (18RGK855)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av
Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga riket
och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i
Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser
och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster,
ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt
med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron jämfört
med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för
sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och
specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre
än budgeterat.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C).
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 132 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018
 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2018
 Delårsbokslut mars 2018 för Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§132

Delårsrapport Region Kronoberg
mars 2018 (18RGK855)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg, samt
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av
Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga riket
och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i
Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser
och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster,
ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt
med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron jämfört
med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för
sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och
specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre
än budgeterat.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg, samt

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Ordförandeberedningen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2018
 Delårsbokslut mars 2018 för Region Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK855
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-05-18

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga
riket och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom
vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens
hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa
och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att
komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron
jämfört med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra
anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa
läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende
inom dessa områden. Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden
januari-mars uppgår till 71 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110
mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport mars 2018
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SAMMANFATTNING
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. Både invånare och
samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region
Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra både
tillgänglighet och kvalitet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott och speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten
inom vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron jämfört med sista kvartalet
2017, minskat användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket
svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende
inom dessa områden. Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har dock gett resultat. Under årets
första tre månader har behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat
markant i jämförelse med föregående period och år. Region Kronoberg har trots detta fortsatt stora
utmaningar gällande hyrpersonal och som det ser ut nu kommer det under 2018 och 2019 främst att
gälla allmänspecialister, operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Region Kronobergs ska bedriva 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.
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i
enlighet med Patientsäkerhetslagen bedrivas med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat
patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga. Vårdskador med olika allvarlighetsgrad
drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner,
trycksår eller läkemedelsskador.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.
På Sigfridsområdet färdigställdes under vintern de förberedande markarbetena och nu pågår
produktionen av nybyggnation av vuxenpsykiatri och habiliteringen. På Ljungby lasarett färdigställs den
provisoriska vårdavdelning inför ombyggnaderna av vårdavdelningar 3-6. På Centrallasarettet Växjö
(CLV) pågår ombyggnaden av specialisttandvården, ombyggnad och renoveringsarbeten för onkologisk
mottagning och dagvård utförs under januari-juni, samt ombyggnation avd 40 under hösten,
nybyggnation av p-däck avslutas under maj.
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”Ett gott liv i ett livskraftigt län”

3

INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”

4

INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse mars 2018

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

66 %

73 %

75 %

63 %*

70 %

78 %

68 %

60 %

85 %

*Mätning från bokslut 2017

Hälso- och sjukvård
Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är
god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra
både tillgänglighet och kvalitet. Patienten ska vara delaktig i sin hälsa och vård. Utifrån
utvecklingstrategin Närmare kronobergaren pågår ett aktivt implementeringsarbete. Den har ett starkt
fokus på utveckling och insatser ur ett invånarperspektiv.
Fast vårdkontakt ska erbjudas patienter med kronisk sjukdom. Patientkontrakt ska tydliggöra och hålla
samman vårdnätverket och därmed bidra till att skapa ett begripligt sammanhang för patienten och
därmed ökad kontroll, tillgänglighet och delaktighet.
Kollektivtrafik
Inom kollektivtrafiken kan en nedgång av nöjdkundindex konstateras jämfört med helårstalet för 2017.
Detta bedöms bero på i huvudsak två anledningar 1, mätmetoden är förändrad och ett annat företag
utför intervjuerna. Detta har fått som följd att värdet för NKI sjunkit, inte bara i Kronoberg utan även
nationellt. 2, Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan och den ökade gångväg detta medför för
bytesresenärer bedöms ha haft en negativ inverkan på NKI.
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Varumärket Region Kronoberg
Varumärkesmätningen som genomfördes i januari 2018 visade generellt bättre resultat än mätningen
2016, och överstiger redan målvärdet för kännedom om varumärket Region Kronoberg för 2018. Fler
kronobergare känner alltså väl till Region Kronoberg och vilka ansvarsområden regionen har. Varför
kännedomen om oss ökar är svårt att hitta en enskild förklaring på – men förmodligen handlar det om
till exempel:



Region Kronberg har nu funnits i tre år, och varumärket börjar bli inarbetat.
Det har genomförts ett stort antal externa kommunikationsaktiviteter, direkt eller indirekt
kopplade till varumärket (till exempel en primärvårdskampanj, en kampanj om hyroberoende
med mera).

Region Kronoberg behöver dock jobba för att stärka ett antal profilområden som har stark påverkan på
uppfattningen om oss. Till exempel att vi är någon att lita på, att vi använder skattemedel rätt och att vi
är en attraktiv arbetsgivare.
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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 verksamheterna ska vara god
Styrtal
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård - 0
dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

69 %

70 %

90 %

53 %

70 %

90 %

93 %

97 %

99 %

72 %

82 %

84 %

0,3% årligen*
(6 822 078)*

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,9 miljoner resor)

44,3 %

60 %

75 %

67 %**

75 %

83 %

Följs bara upp på
helår

45 %

50 %

*Siffrorna för utfall mars 2018 avser endast buss. Målvärden avser buss och tåg redovisas endast årsvis.
***Mätning från bokslut 2017

Hälso- och sjukvård
Kompetensförsörjningen är en svår utmaning i Region Kronobergs arbete att erbjuda en god
tillgänglighet. Arbetet med med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården pågår ständigt.
Genom låta medarbetarna arbeta på sin högsta kompetensnivå och omfördela arbetsuppgifterna kan en
rimlig tillgänglighet upprätthållas. Ständiga kvalitetsförbättringar och ett effektivt resursutnyttjande ger
förutsättningar att erbjuda invånarna en trygg och god hälso- och sjukvård. Ett viktigt arbetsverktyg i
detta är produktions- och kapacitetsplanering (POK) som nu successivt börjar ge tydliga effekter.
Region Kronoberg arbetar intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal till 2019. Arbetet har så här
långt visat på en god utveckling. Det är ett utmanande och svårt uppdrag som under en
övergångsperiod påverkar tillgängligheten negativt i vissa delar av verksamheten.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök. Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig kommer vården närmare
patienten, fysiskt och virtuellt. Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för patienten med hjälp
av tekniska och digitala lösningar, oberoende av tid och plats och därmed erbjuda en ny vårdnivå för
patienterna.
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Det är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidboken och vid periodens slut var det totalt 122
enheter (inklusive tandvården) som hade aktiverat webbtidbok. Nya enheter som anslutits kommer
både från primärvård och specialistvård. Under januari-februari hade i snitt 2 181 stycken
webbokningar per månad jämfört med 1 541 per månad för perioden augusti – december 2017. Även etjänsterna i basutbudet har ökat under de första tre månaderna.
Möjlighet till digital vårdplanering ska erbjudas framför allt i primärvården. Det har genomförts
information och workshop på chefsmöte angående nya e-tjänsten för klagomålshantering, basutbudet
via 1177 Vårdguiden och vårdplanering.
Projekt för införande av integrerad videolösning i vårdinformationssystemet Cambio Cosmic har
påbörjats med teknisk testning och piloter är utsedda.
Pilotprojektet där externa hudspecialister granskar hudförändringar som fotograferas och skickas via
internet fortsätter då volymen av patienter ännu inte är tillräckligt hög för utvärdering dvs 50-100 fall.
Ingående vårdcentraler i pilotprojektet är nu Centrum, Lessebo, Rottne och Alvesta
Kollektivtrafik
Kundnöjdheten med väntetiden i telefon för Serviceresor har minskat med två procentenheter jämfört
med helårstalet för 2017. Detta följer målindikatorn för antal samtal besvarade inom tre minuter som
också har minskat med två procentenheter de tre första månaderna. Anledningen till minskningen är en
ovanligt hög korttidssjukfrånvaro hos Serviceresors peronal under en utdragen influensaperiod
samtidigt som antalet samtal under perioden har ökat.
Detkan konstateras att Region Kronoberg har en minskad resandeökning. Sannolikt beror detta på att
tillgängligheten mellan Stadsbuss-tåg och stadsbuss-regionbuss har försämrats med anledning av flytten
av stadsbussarna. Vädret har talat för kollektivt resande, framförallt i staden, men trots detta är det
ingen ökning i stadstrafiken.
Kultur
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg.
Insatser för att utveckla kultur på okonventionella platser och stärka det lokala arrangörskapet pågår. I
samverkan med kommunerna har arbetet påbörjats i enlighet med förstudien Scensommar Kronoberg.
Arbete med att undersöka förutsättningarna för ett regionalt produktionsstöd pågår. En översyn av de
ekonomiska verktyg som Region Kronoberg tillhandahåller för att genomföra kulturplanen genomförs.
Syftet är att utveckla nya, mer ändamålsenliga, finansieringsmodeller och därmed skapa ökad
transparens för aktörer och invånare. Formerna för kultur i skolan utvecklas genom projektet
Kulturcrew. Det fria ordets hus har arbetat för regional spridning av arrangemanget Hotade ord, ett
samarbete med Svenska PEN som riktar sig till skolpersonal. Även frågor som rör ökad samverkan
kring kulturskolan har varit aktuella under perioden, både lokalt och nationellt.
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INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH 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 vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal
Sjukpenningtalet: kvinnor/män
Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
2
1000 invånare

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

14,0/6,6

13,0/7,0

10,0/6,6

156

1 600

1 800

312

290 recept/1 000
invånare

250 recept/1 000
invånare

Hälso- och sjukvård
Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god, men skillnader mellan män och
kvinnor samt skillnader i socioekonomi kvarstår dock. Skillnaderna i hälsa ökar stadigt mellan olika
grupper i befolkningen vilket visar sig i att ohälsotalet, enligt det nya sjukpenningtalet har ökat.
Region Kronoberg ska på ett systematiskt sätt stödja patienter att förebygga sjukdom,
sjukdomsförsämring och återinsjuknande. Stöd för egenvård och förändring av levnadsvanor ska vara
väl integrerat i vårdprocesser. Patientens egna resurser för att behålla och främja sin hälsa ska stimuleras
och ett särskilt fokus ska finnas på tidiga tecken på ohälsa hos barn och unga.
En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor ligger till grund för insatser och åtgärder.
Insatsen riktade hälsosamtal, ett arbetssätt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, är beslutat och
kommer under 2018 att införas i primärvården. Ambitionen är att utnyttja en digital lösning som
utvecklats i Region Jönköping. Målgruppen är 50-åringar. Ett underlag till vårdvalsspecifikationen och
förslag på implementering har tagits fram och godkänts. En nystart av medicinsk grupp
levnadsvanor/folkhälsa pågår.
Förarbete pågår för implementering av reviderade nationella riktlinjer för levnadsvanearbetet.
Riktlinjernas centrala rekommendationer har fokus på vuxna med särskild risk, vuxna inför operation,
gravida men också barn och ungdomar. Socialstyrelsen publicerar slutversionen av riktlinjerna i juni
2018. Nationella indikatorer för uppföljning av levnadsvanor inom primärvården är fastställda i
samverkan med medicinska kommittén. Ett arbete med att ta fram en plan för uppföljning av
levnadsvanor och hälsa påbörjas under vecka 18.
Utveckling av mätetal som kopplar ihop befolkningsdata och patientdata pågår. Syftet är att skapa bra
grunddata för verksamhetsutveckling och övergripande uppföljning av resultat av regionens
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
När det gäller det försäkringsmedicinska området fortgår satsningen på rehabkoordinatorer i
verksamheten. Planering pågår för en temadag i maj för rehabkoordinatorer i samarbete med SKL.
Delar av dagen kommer att fokusera på arbete som friskfaktor och hur arbetsåtergång kan främjas. Ett
Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
2 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
1
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dialogverktyg avseende arbete håller på att tas fram. Vidare utvecklas metoder och stöd som ska
underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ta kontakt med arbetsgivare.
I samarbete med bland annat Försäkringskassan planeras för riktade insatser i Lessebo kommun och
Tingsryds kommun samt arbetsgivardialog med Tingsryds kommun.
Läkemedel är en viktig behandlingsmöjlighet i hälso- och sjukvården. Antibiotika är ett värdefullt
läkemedel där insatser för att förhindra resistensutveckling sker. Bl a följs antibiotikaanvändningen
mätt i antal recept/1 000 inv fortlöpande. Under året har den minskat något jämfört med utfallet för
hela 2017 (316 recept/1 000 inv) men är i stort sett oförändrad sedan 2014 i Kronoberg. Dessförinnan
minskade användningen med ca 20 procent på fem år. Kronoberg avviker från utvecklingen för
rikssnittet som har en fortsatt minskning, vilket gör att Kronoberg åter tillhör de län som har en högre
förskrivning än rikssnittet. Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med detta i Strama-gruppen
(samverkan mot antibiotikaresistens) och medicinsk grupp infektion för att förbättra resultaten.
Just nu planeras för riktade besök på de vårdcentraler vars resultat behöver förbättras. På sjukhuset
pågår arbete med antibiotikaronder på medicinkliniken i Växjö i liten skala. Det genomförs/planeras
utbildning/information om antibiotikaanvändning för akutläkarna, medicinkliniken Ljungby och
kirurgkliniken i Växjö samt infektionskliniken.
Till hösten kommer det förhoppningsvis anordnas en utbildningsdag om infektionsbehandling i
Läkemedelskommitténs regi och även fortsatt medverkan i ST- och AT-utbildningar.
Ambitionen är att kunna göra läkemedelsgenomgångar enligt enligt lagda mål. Bemanningssituationen
har dock medfört att denna uppgift inte har kunnat prioriteras under det första kvartalet.
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MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det
innebär att vi arbetar med allt ifrån arbetsgivarfrågor, ledarskap och medarbetarskap till arbetsmiljö och
hälsa. Inom kompetensförsörjningsområdet arbetar vi utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår
från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse mars 2018

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor är en
viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och kunna behålla,
motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision
beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av
stor vikt för att skapa trygga medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med
föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas. Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

6,5%

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

16 669

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

10 403

12 500

5 000

Läkare

>1

>1

>1

Sjuksköterskor

>1

>1

>1

Undersköterskor

>1

>1

>1

Administrativa tjänster

>1

<1

<1

Sjukfrånvaron

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
3

Återbesättningsgrad

Hälso- och sjukvården har under indelningen av året präglas av minskad sjukfrånvaro, minskat
användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att
rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom
dessa områden.

Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 mars, mätt i heltidstjänster.
3
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ETT HÄLSOFRÄMJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH
STARKT MEDARBETARENGAGEMANG GENOMSYRAR
ORGANSATIONEN.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
Konkreta åtgärdsförslag är framarbetade och arbete pågår på flera håll för att utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser. Ett förtydligande av chefers ansvar och roll kommer att ske samt kompetenshöjande
insatser om vad som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsmiljö- och hälsoveckor kommer att ske
under v. 20-21 som vänder sig till samtliga medarbetare inom Region Kronoberg, där en del i syftet är
att synliggöra det arbete som pågår inom området.
Region Kronoberg har sedan två år tillbaka en ledaridé. Ett gott ledarskap förutsätter ett gott
medarbetarskap och därför har arbetet påbörjats med att ta fram en medarbetaridé. Samtliga
arbetsplatser och medarbetare har möjlighet att på olika vis involveras i framtagandet. Syftet är att
tydliggöra såväl Region Kronobergs förväntningar på medarbetarna som vad medarbetarna kan
erbjudas av regionen som arbetsgivare.
En översyn av mer riktade stödinsatser pågår i syfte att skapa förutsättningar för chefer att kunna nå
satta mål, vidareutveckla verksamheten, ha en god ekonomi samt uppnå en hälsofrämjande arbetsplats.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-mars 2018

Region Kronoberg

Jan-mars 2017

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

6,5

7,2

4,2

6,7

7,5

3,9

4

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-mars 2018

Region Kronoberg

Jan-mars 2017

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

4,6

1,6

3,0

4,7

1,5

3,2

Under inledningen av året har sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) minskat jämfört med
föregående period och år, från 6,7 procent till 6,5 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat (0,3
procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har ökat (0,3 procent) i jämförelse med föregående
period och år. Högst sjukfrånvaro återfinns inom personalgrupperna tandläkare (9,4 procent),
tandsköterska (9,4 procent), logoped (9,3 procent) och inom gruppen tekniker och It-tekniker (9,3
procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom AT- och underläkare (ej leg) (1,4 procent) och inom
gruppen ledningsarbete (2,2 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd har marginellt minskat i jämförelse med föregående period och år.
Den kortare sjukfrånvaron ökar något medan den längre sjukfrånvaron minskar något i jämförelse
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
4
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föregående period och år. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12
månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. Ett aktivt
rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och systematisk uppföljning sker på övergripande nivå.
De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är korttidsfrånvaro av olika skäl, infektion,
fysisk skada och psykisk ohälsa.
I jämförelse med övriga regioner och landsting återfinns Region Kronoberg på plats tre. För 2017 låg
Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,4 procent (min-max för alla regioner och
landsting låg på 5,1 - 7,1 procent).

REGION KRONOBERG ÄR EN ATTRAKTIV, LÄRANDE
OCH UTVECKLANDE ORGANSATION.
Stärka Region Kronoberg som en lärande och utvecklande organisation
Arbete pågår kring uppdraget att ta fram förslag inom området lärande och utvecklande organisation. I
uppdraget ingår att ge förslag på ledning, styrning och struktur för en gemensam lärande organisation
för hela Region Kronoberg. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på en digital helhetslösning samt
funktionella lärandemiljöer som en del i lärande organisation, både när det gäller fysiska och digitala
miljöer.
Förslag är framtaget angående uppdraget att införa mentorstjänster. En första nulägesanalys har
genomförts av HR-funktionen för att identifiera vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter som finns och
som det finns behov av inom Region Kronoberg.
En kraftsamling pågår för att få till en enhetlig och kvalitetssäkrad introduktion i syfte att ge en säker
vård, få trygga medarbetare samt underlätta för chefer.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-mars 2018

Jan-mars 2017

Läkare

14 657

23 332

Läkare jour

2 012

1 707

Sjuksköterska

10 403

26 466

Totalt

27 072

51 505

Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under årets första tre månader har
behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant i jämförelse med
föregående period och år. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, kirurgi- kvinno- och
barncentrum samt psykiatricentrum. Inom alla centrum har behovet av hyrläkare minskat. Medicinskt
servicecentrum använder sig inte av hyrläkare. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinnooch barncentrum, medicin- och akutcentrum samt inom rättspsykiatrin. Under perioden har
hyrsjuksköterskor fasats ut från rättspsykiatrin och Akutkliniken i Växjö. På motsatt sätt har det under
perioden uppstått ett behov av hyrsjuksköterskor på medicinkliniken i Växjö.
Arbetet tillsammans med övriga regioner och landsting mot att bli oberoende av hyrpersonal fortsätter
och har intensifierats. Hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar gällande hyrpersonal och
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som det ser ut nu kommer det under 2018 och 2019 att vara allmänspecialister,
operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-mars 2018

Jan-mars 2017

Nyanställda

51

40

Återanställda

15

21

Totalt

66

61

Avgångar

34

45

varav pension

6

12

Netto

32

16

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-mars respektive år. Region
Kronoberg har under årets första kvartal lyckats att rekrytera 66 sjuksköterskor och av dessa är det ca
23 % (15 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. Vi kan konstatera att
vi har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det generationsskifte vi befinner oss i.
Det har varit betydligt färre externa avgångar och pensioneringar i år jämfört med föregående år.
Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande
Mars 2018

November 2017

November 2016

Anställda Arbetande Anställda Arbetande Anställda Arbetande
Primärvård

67 %

43 %

67 %

43 %

64 %

42 %

Psykiatrisk vård

94 %

77 %

94 %

78 %

93 %

76 %

Somatisk vård

73 %

55 %

72 %

54 %

68 %

51 %

Tandvård

84 %

57 %

83 %

55 %

81 %

52 %

Region Kronoberg

81 %

63 %

80 %

63 %

78 %

61 %

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att öka andelen heltidsarbetande inom Region Kronoberg.
Sedan 1 januari 2018 är heltid grundprincipen vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare. En
handlingsplan är framtagen tillsammans med samtliga fackliga organisationer inom Region Kronoberg
och utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. En workshop med bl.a. tema kompetensförsörjning,
omvärldsspaning, bemanningsplanering och schemaläggning genomfördes under mars månad med
många deltagare från Hälso- och sjukvården. Arbete pågår med att avskaffa delade turer. Tabellen visar
att andelen heltidsanställda har ökat från 78 procent (november 2016) till 81 procent (mars 2018) och
andelen heltidsarbetande har ökat från 61 procent (november 2016) till 63 procent (mars 2018).
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

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

Utfall mars 2018

Målvärde 2017

Målvärde 2019

80 %

80 %

100 %

18 %

75 %

100 %

En uppföljning av hur många arbetsplatser som haft dialog om värdegrunden gjordes sommaren 2016,
och den visade att redan då hade ca 70 procent av medarbetarna haft en sådan dialog. Sedan dess tyder
mycket på att fler arbetsplatser kommit igång, eller fortsatt dialogen – bland annat finns en stor
efterfrågan på stöd vid workshops och APT:er på temat värdegrund. Värdegrundsdialog har också
integrerats i flera sammanhang, till exempel i det hälsofrämjande arbetet och vid introduktion av nya
medarbetare i regionen. Därför kan vi anta att minst 80 procent av medarbetarna haft en
värdegrundsdialog.
Fokus framöver kommer att ligga på att skapa kontinuitet i dialogen, och att få värdegrunden att
genomsyra medarbetarnas agerande i vardagen.
När det gäller utbildningen om diskrimineringsgrunderna går det lite trögare. Anledningarna till att så få
hittills genomfört utbildningen kan till exempel vara tidsbrist på arbetsplatserna och/eller bristande
kommunikation om att utbildningen finns och att alla ska genomföra den. Det har dock varit tydligt att
utbildningen ska genomföras senast 31 december 2018, så många arbetsplatser kan ha valt att vänta ett
tag.
Vi planerar att fortsätta kommunicera att utbildningen finns och ska genomföras, och dessutom aktivt
komplettera den med erbjudanden om workshops och koppling till värdegrundsdialog.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

Måluppfyllelse mars 2018

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.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

92,2 %

96 %

96 %

97,1 %

99 %

99 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,9

5,0

4,8

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,0

1,3

1,2

14 %*

9,0 %

7,8 %

5

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
6

Punktlighet regionbusstrafik RT +10
min

Vårdrelaterade infektioner
* VRI-mätning v12-13 2018

Hälso- och sjukvård
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i
enlighet med Patientsäkerhetslagen bedrivas med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat
patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor
del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i
vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att
det är en vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig
5
6

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.

18

minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika
mätmetoder. I den gemensamma nationella punktprevalensmätningen ligger nivån fortsatt högt 14
procent. Markörbaserad journalgranskning som genomförts tyder dock på att endast ca 30 – 40 procent
av vårdrelaterade infektioner kan klassificeras som vårdskador, d v s att det föreligger en undvikbarhet i
händelsen. Vårdrelaterade infektioern är en prioriterad fråga under 2018. Under året fortsätter arbetet
med att minska infartrelaterade infektioner och Region Kronoberg ökar på arbetet med att förebygga
urinvägsrelaterade infektioner samt sjukhusförvärvade lunginflammationer.
Under första kvartalet har hälso och sjukvården tillsammans med patientnämnden infört nya rutiner för
klagomålshanteringen utifrån ny lagstiftning som började gälla 2018-01-01.
I samverkan med utvecklingsenheten och kliniskt träningscenter har hälso och sjukvården påbörjat en
utbildningsinsats för säker kommunikation och en pilotutbildning om säker läkemedelshantering
planeras i slutet av maj.
Under 2018 arbetas det med en gemensam struktur för identifiering och prioritering samt uppföljning
av hälso- och sjukvårdsövergripande patientprocesser som är i behov av utveckling. Behovet
identifieras utifrån verksamheternas och centrumens bedömning av nuvarande och prognostiserade
utfall samt förväntad effekt. Prioriteringen beslutas av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Införande av produktions- och kapacitetsplanering, POK, fortgår i berörda verksamheter. Primärvården
har dock i dagsläget problem att fullfölja PoK-arbetet p g a bristen på läkare. Utveckling pågår för att
verksamhetsanpassa och förbättra PoK-modell och uppföljningsverktyg. Exempelvis finns det i PoKapplikationen, i QlikView, snart möjligheten att kommentera veckovisa avvikelser mellan planlagda och
utförda besök i lagda produktionsplaner.
Rätt använd kompetens (RAK): Arbetsfördelningen mellan olika kompetenser ska utvärderas inom
respektive verksamhet för att nå största möjliga effektivitet. Region Kronoberg ska identifiera onödig
administration och fortsätta utveckla och förbättra effektiva rutiner. Det pågår ett arbete för att
optimera vårddokumentationen som stöd till en patientsäker och effektiv vård. Region Kronoberg
fortsätter att utveckla efterfrågade servicetjänster för att avlasta vårdens resurser.
Kollektivtrafik
Punktligheten för både stads- och regionbusstrafiken ser relativt stabilt ut. Ombyggnationerna i centrala
Växjö och kommande byggnationer på in- och utfartsvägarna i Växjö, är dock stora utmaningar som
gör att prognosen på helår 2018 är ytterst osäker.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila samhället. I
Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa hållbarhet och
en cirkulär ekonomi. Det betyder att sätta utmaningarna i centrum och att arbeta över sektorsgränser.
Detta kräver ett arbetssätt som har en god kunskap om nuläge och önskeläge och sedan välja insats för
att nå målen. Gröna Kronoberg lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal
delar som tillsammans lägger grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Det handlar om att
skapa förutsättningar för vad aktörerna arbetar med och hur de arbetar.
För att näringslivet i länet ska utvecklas måste innovationskraften och entreprenörsandan tas till vara.
Därför ska vi satsa på innovativa miljöer där forskning och entreprenörskap möts. Social ekonomi är en
viktig del av regionens hållbarhet som bidrar till bättre folkhälsa.
Regional Utveckling
Som ett led i att få en god bild av kommunernas utmaningar och möjligheter kopplat till sina
uppdrag och för Gröna Kronobergs genomförande sker dialog och samverkan med kommuner i
flera nätverk och konstellationer. För att skapa en ökad förståelse och samhandling kring Gröna
Kronoberg sker också olika analyser och insatser löpande. Under perioden presenterades bland
annat en ny insatsrapport på Regiondagarna i januari.
Gröna Kronoberg 2025 ska enligt förordningen (2017:583) revideras en gång per mandatperiod och
uppdraget från Regionstyrelsen är att ha ett förslag till beslut till juni 2019. Arbetet med revideringen
har påbörjats under perioden med att det tagits fram en processplan och att insamling till
nulägesanalysen pågår. Planen är att under året bland annat genomföra möten med externa
chefsnätverk och kommunbesök för att presentera ett utkast och lyssna in utmaningar och behov
som behöver lyftas i den reviderade strategin.
Inflödet på nya projektansökningar har varit bra under perioden, likaså pågår projektutvecklingsinsatser
med presumtiva sökanden både internt och externt. Under 2017 startade Region Kronoberg flera
utvecklingsprojekt i egen regi. Hållbar mobilitet är ett av projekten som är i full gång.
Konsulttimmen,som ger företag sex timmars kostnadsfri konsultstöd, startade upp hösten 2017 och har
under denna period haft 55 företag som ansökt och beviljats att ta del av stödet. Projekt för ökad
samplanering i Kronoberg har också startats igång under perioden liksom Mot nya höjder lab.
För att vara en drivande regional utvecklingsaktör är det viktigt att göra rätt saker och att göra
sakerna rätt från början. Regional utveckling har under periden påbörjat ett arbete med att ta fram
en modell för att ”Gröna Kronoberg- och hållbarhetssäkra” processer. Ett arbete har även påbörjats
med att kartlägga och synliggöra hur Regional utveckling bättre internt på avdelningen kan samverka
kring digitalisering men även stärka digitaliseringen externt bland våra aktörer.
Uppdragen till Regional utveckling, inom att vara en drivande utvecklingsaktör är pågående. Vad gäller
exempelvis inventering av nyanländas kompetens med inriktning på näringslivet så har en plan för
arbetet börjat ta form. Ett förarbete kring experior lab/innovationsplattform har även initierats under
perioden. Tjänstepersoner från Regional Utveckling och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort
studiebesök i Karlstad. Medarbetare på Regional utveckling genomför en omvärldsbevakning och
skissar nu på en förstudie som vi avser att söka medel till av 1:1. Förstudien är beräknad att vara klar
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november 2018 om medel beviljas. Ambitionen är därefter att gå vidare med en ”Kronobergsk”
innovationsplattform där företag inom hjälpmedelsbranschen, enligt uppdraget, kommer kunna
inkluderas.
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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
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
9
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
10
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

7

8

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

42 %

75 %

75 %

84,5 %

87 %

93 %

95 %

95 %

95 %

55 %

60 %

70 %

Plats 4

Plats 4

Plats 3

20 %

33 %

33 %

53 %*

70 %

70 %

*Avser helårsvärde för 2017, indikatorn mäts halvårsvis.

Miljö
När det gäller användningen av förnybara bränslen i bilpoolens bilar går utvecklingen åt fel håll vilket
medför att det kommer att bli svårt att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs
klimatpåverkan ska minska. Andelen förnybart har under årets inledande månader minskat med
ytterligare en procent jämfört med årsskiftet. De åtgärder som hittills har genomförts för att vända
trenden har inte haft tillräcklig effekt. Ytterligare informationsinsatser kring bränsleval vid tankning
kommer genomföras under 2018.
Vid årsskiftet 2017/2018 var andelen förnybart i kollektivtrafiken 99,8 procent vilket innebär att målet
är uppnått. Även målet om förnybar energi till uppvärmning är uppnått. Inom målområdet för
ekologiska livsmedel följer arbetet plan och förväntas leda till hög måluppfyllelse.

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
9 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
10 Exkl. matavfall
7
8
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I den nationella jämförelsen av regioners och landstings miljöarbete placerar sig Region Kronoberg på
en fjärdeplats under 2017. Utfall för delår går inte att ta fram då jämförelsen endast genomförs per
helår.
Det finns fortsatta utmaningar vad gäller målsättningen om att öka andelen källsorterat avfall och det
kommer bli svårt att nå målet om 33 procent till årets slut. Under årets första kvartal uppgick andelen
återvunnet avfall till 20 procent vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet 2017/2018. I syfte
undersöka om utsorteringen av någon fraktion kan förbättras har plockanalyser genomförts av det
brännbara avfallet på Centrallasarettet i Växjö, Sigfridsområdet och Ljungby lasarett under januari och
februari månad 2018.
Det finns också fortsatta utmaningar med att minska andelen farliga kemiska produkter som används i
verksamheterna. Ett kontinuerligt arbete genomförs för att minska antalet CMR produkter
(cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) samt andra särskilt farliga kemiska produkter
(enligt Kandidatlistan). En av de största utmaningarna är att hitta kemiska produkter som är mindre
farliga men som har likvärdig funktion. Sannorlikheten är därför låg för att nå en minskning med 70
procent till årets slut.
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EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha
en stabil ekonomi som
kännetecknas av
långsiktighet och
hållbarhet”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på
110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.

Måluppfyllelse mars 2018

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

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

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

4,3 % (71 mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

54,1 %

53,0 %

53,0 %

0,4 %

3,0 %

3,0 %

Ja, alla dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

138 %

43 %

52 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning realt (över en
femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – mars 2018
Utfall
jan-mars
2018
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-mars
2018

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

-1 042

-1 035

-6

-3 998

-4 092

-4 092

0

Trafiknämnd

-79

-79

0

-308

-321

-319

2

Regional
utvecklingsnämnd

-13

-16

3

-52

-64

-64

0

Kulturnämnd

-14

-16

2

-57

-62

-62

0

-3

-3

0

-9

-11

-11

0

Vårdval

-262

-270

9

-1 024

-1 088

-1 078

10

Regionstyrelsen

-176

-192

16

-372

-393

-393

0

Verksamhetens
nettokostnad

-1 588

-1 612

23

-5 820

-6 031

-6 019

12

1 284

1 298

-14

4 620

4 857

4 829

-28

355

339

16

1 282

1 268

1 312
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Resultat före
finansnetto

50

25

26

82

94

123

29

Finansnetto

20

-7

27

62

-28

-13

15

Resultat

71

18

53

144

66

110

44

Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat efter mars slutar på -6,1 mnkr jämfört med budget. Resultatet
inkluderar beslutad tilläggsbudget och statsbidrag enligt regeringens budgetproposition hösten 2017. De
aviserade tillskotten i regeringens vårändringsbudget har inte beaktats. Marsresultatet innebär en
förbättring med 2,4 mnkr och rullande 12-månadersresultatet förbättras till -100 mnkr, att jämföra med
årsresultatet 2017 som slutade på -139,6 mnkr. Främsta orsak till resultatförbättringen ligger i den
beslutade tilläggsbudgeten och fortsatt lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med 2017.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår ackumulerat till 1,8 procent jämfört med 9,9 procent samma period
föregående år. En första helårsprognos för 2018 lämnas med -40,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet
innebär att hälso- och sjukvårdsdirektören kommer att ta fram en åtgärdsplan för kostnadsreduceringar
motsvarande 40,8 mnkr. Planen kommer att presenteras vid hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 2018-06-18. Prognos inklusive ej framtaget åtgärdsprogram slutar då på +-0.
I och med beslutad tilläggsbudget har det varit möjligt att korrigera verksamheternas budgetar till att
bättre spegla uppdrag och bemanning enligt plan. Korrigeringarna har inneburit att en negativ
anslagspost på -71 mnkr nu ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe. En plan för
långsiktig hantering av strukturella underskott kommer att tas fram till verksamhetsplan 2019.
En analys av resultat efter mars och prognos för helår 2018 visar att hälso- och sjukvårdens strukturella
underskott till största del kan balanseras av att kostnader enligt beslutad tilläggsbudget inte kommer att
ha helårseffekt under 2018, men får genomslag med knappt 50 mnkr 2019. Det samlade underskottet
2018 motsvaras då av verksamheter med finansiering inom vårdval samt barn- och ungdomspsykiatrin.
De vårdvalsfinansierade verksamheterna generar efter mars ett underskott på -8,2 mnkr. Till detta
kommer barn- och ungdomspsykiatrin som nu genomgår ett förändringsarbete med konsultstöd.
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Tillsammans prognostiseras dessa verksamheter ge ett underskott 2018 på -37,7 mnkr. Utöver detta
väntas nya läkemedel inom framför allt cancerområdet och köpt vård ge underskott.
Trafiknämnden
Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 0,4 mnkr jämfört med budget. De största positiva
avvikelserna gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg medans Teknik och
omkostnader och Växjö stadstrafik redovisar de största negativa avvikelserna.
Prognosen för 2018 är 2 mnkr bättre än budget, varav 5 mnkr avser Öresundståg (återbetalning av
hyreskostnader från vagnbolaget Transitio), 1 mnkr anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av
närtrafiken) och - 4 mnkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a.
utbyggd trafik).
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,1 procent jämfört med 54,4
procent för motsvarande period 2017. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3
procent att jämföra med budget som är 52,9 procent.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första tre månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 3,2 mnkr. Den största
avvikelsen är på internt stöd och beror dels på att de vakanta tjänsterna inte var tillsatta första kvartalet
och dels på att kostnader inte har upparbetats enligt budget för uppdrag som tillkommit. Den största
negativa avvikelsen är på projektkontoret och beror på ett beslut på ägarsamrådet med Almi som
kommer att generera ett underskott på driftstöden. Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med
budget.
Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 50 procent av totala intäkterna. Detta ska innefatta både
den externa och interna budgeten. Det senaste utfallet är 53,5 procent och prognosen förhelåret är 54
procent.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 1,8 mnkr jämfört med budget. Det positiva
resultatet beror till största del på att samtliga driftstöd ännu ej är utbetalade enligt plan och att de egna
utvecklingsmedlen ej har nyttjats. Prognosen för helåret är att budget ska följas.
Målbilden är att staten ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med
den regionala uppräkningen. För 2018 är uppräkningen i obalans, 1,55 procent i statlig uppräkning och
2,2 procent i regional uppräkning. Region Kronoberg har dock fått utökade medel från staten för en
regional bild- och formutveckling samt för att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är knappt 0,1 mnkr sämre än budget vilket kan förklaras med att periodiseringar
inte helt slagit igenom i det nya ekonomisystemet, att alla statsbidragsdelar inte är inne i systemet,
vikariekostnader till följd av sjukdom samt att kurserna under våren inte är helt fyllda med deltagare.
Prognosen för 2018 är att budgeten ska hålla.
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Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt
tandvårdsstöd. För årets första tre månader visar enheten totalt ett resultat på 8,5 mnkr jämfört med
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 10,2 mnkr bättre än budget.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 7,9 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 9,3 mnkr. Prognosen förklaras främst av överskott avseende ersättningen för besök och
pre-ST samt satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget som inte beräknas få fullt utfall under
2018. I prognosen har beaktats underskott till följd av det under 2017 anställts fler ST-läkare än vad
som budgeterats. Orsaken till detta var bristen på läkare inom primärvården och förhoppningen är att
det ska leda till fler fast anställda läkare inom primärvården på ett par års sikt.
Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 1,0 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 3,4 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster. Den ursprungliga budgeten för Vårdval hud baserades på 4,0 verksamma
hudläkare. Så länge det inte verkar 4,0 hudläkare inom vårdvalet kommer sannolikt ett överskott att
uppstå.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,4 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 2,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
statsbidraget som Region Kronoberg får för höjningen av åldersgränsen från 19 år till 22 år 2018 inte
täcker kostnaderna för tandvårdspengen.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För årets första tre månader så redovisar Regionstyrelen totalt ett överskott på 16 mnkr. Alla enheterna,
med undantag för Regionservice, visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna
förklaras främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt och lägre
personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro. Regionservice redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på 1,8 mnkr vilken bl.a. förklaras av höga personalkostnader inom verksamhetsområde
IT och förändring av semesterlöneskuld.
Prognosen för regionstyrelen totalt är ett helårsresultat i nivå med budget. Prognosen påverkas positivt
av att avskrivningskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat, lägre personalkostnader till följd av
vakanser och frånvaro samt att regiongemensamma medel inte förbrukas i budgeterad takt. Prognosen
påverkas negativt av att prognosen för pensionskostnaderna försämrats med 24 mnkr. Den försämrade
pensionsprognosen balanseras dock till stor del upp av att budgeterade pensionskostnader ute i
verksamheterna ökat mer än beräknat, vilket bl.a. förklaras av tilläggsbudgeten.
Finansieringen
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre än budgeterat till följd av en
sämre skatteprognos. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat vilket främst förklaras av högre
inkomstutjämningsbidrag och högre bidrag för läkemedel. Höjningen av bidraget för läkemedel (16
mnkr) ska dock, enligt beslut i regionfullmäktige i april, budgeteras upp i finansieringen och tillföras
Hälso- och sjukvårdsnämnden som utökad kostnadsram.
Helårsprognosen, som baseras på SKL:s senaste skatteprognos från den 27 april, visar på ett skatteutfall
som är 28 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2018 års
skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas för helåret bli 44 mnkr högre än
budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag (den beslutade justeringen av budgeten
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gör att det inte beräknas bli blir någon budgetavvikelse avseende läkemedelsbidraget). Den positiva
avvikelsen gällande regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnetto
Finansnettot ger för perioden ett överskott i förhållande till budget till följd av realisationsvinster på
försäljningar som gjorts för att anpassa innehavet till gällande reglemente. Prognosen för de finansiella
kostnaderna och intäkterna pekar mot ett överskott för helåret på 15 mnkr.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 5,3 procent under första kvartalet 2018 jämfört med utfallet första
kvartalet 2017. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal.
Genomsnittet i riket för perioden är 5,2 %. Budgeterad nettokostnadsökning för helåret 2018 jämfört
med bokslut 2017 är 5,1 procent.
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Skatter o generella statsbidrag

Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2018 på 4,9 procent. Skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,3 procent jämfört med
föregående år.

Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2018 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2018 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 procent.
Det motsvarar det budgeterade resultatet på 66 mnkr.
Prognosen om ett resultat på 110 mnkr efter balanskravsutredning innebär att såväl balanskravet som
det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning uppnås.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultatuppföljning för perioden januari - mars 2018
(mnkr)

Utfall
jan-mar
2018

Budget
jan-mar
2018

Avvikelse

Utfall
jan-mar
2017

Förändring
utfall %

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

177

180

-3

177

0,3%

675

678

3

Sålda tjänster

120

116

3

103

16,0%

467

482

15

Övriga intäkter

111

98

13

93

18,8%

383

430

46

Summa intäkter

407

394

13

373

9,3%

1 525

1 590

64

-1 070

-1 100

29

-970

10,3%

-3 935

-3 813

122

-36

-7

-29

-53

-31,8%

-28

-150

-122

-113

-124

11

-108

4,3%

-495

-499

-4

-69

-68

-1

-65

5,8%

-272

-272

0

Trafik

-208

-206

-2

-206

1,4%

-787

-799

-12

Läkemedel

-174

-168

-6

-168

3,6%

-671

-677

-6

Övriga kostnader

-272

-279

7

-260

4,4%

-1 139

-1 179

-40

-53

-53

0

-51

3,9%

-229

-219

10

Summa kostnader

-1 996

-2 005

10

-1 882

6,1%

-7 557

-7 608

-51

Verksamhetens
nettokostnad

-1 588

-1 612

23

-1 509

5,3%

-6 031

-6 019

12

1 284

1 298

-14

1 193

7,6%

4 857

4 829

-28

355

339

16

322

10,1%

1 268

1 312
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Resultat före
finansnetto

50

25

26

6

94

123

29

Finansnetto

20

-7

27

4

-28

-13

15

Resultat

71

18

53

11

66

110

44

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Köpt vård
Offentligt finansierad
privat vård

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. mars ett resultat före finansnetto på 50 mnkr
vilket är 26 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 20 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 71 mnkr.
Intäkter
På intäktssidan visar övriga intäkter ett överskott på 13 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras
till stor del av att statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens
projektverksamhet inte budgeteras. De kostnader bidragen ska täcka budgeteras inte heller varför
motsvarande budgetavvikelser även finns på kostnadssidan.
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Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - mars 2018
Utfall
jan-mar
2018

(mnkr)

Budget
jan-mar
2018

Avvikelse

Utfall
jan-mar
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

11

16

-5

11

Försäljning övriga tjänster

10

14

-4

12

Specialdestinerade statsbidrag

52

45

7

34

Ersättning asylsökande

8

8

0

9

6-% ersättning vid upphandling*

7

4

2

6

15

6

9

13

9

5

4

8

111

98

13

93

Övriga bidrag och ersättningar
Övrigt
Totalt övriga intäkter

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

Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro , men också
beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom personalområdet som ännu inte
genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Totalt ökar kostnaderna för egen personal med 100 mnkr eller
10,3 procent jämfört med motsvarande period 2017. Av kostnadsökningen på 100 mnkr så avser 49
mnkr ökad kostnad för pensionsavsättningar.
Hyrpersonal
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har
arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. 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 2017 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 slutet av
2017 och inledningen av 2018 med utfall som ligger under nivån för motsvarande månad året innan.
Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom mars-18
25 000
20 000

Kostnad hyrpersonal

15 000
10 000

-
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Oktober-15
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Februari-16
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Juni-16
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Oktober-16
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Februari-17
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Juni-17
Augusti-17
Oktober-17
December-17
Februari-18

5 000

Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal för perioden till 36 mnkr att jämföra med 53 mnkr för
motsvarande period 2017. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 22 mnkr. Hur
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kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och sjukvården
framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-mar
2018 och jan-mar 2017 (tkr).
Ackumulerat jan-mar 2018

(Tkr)

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
SUMMA MÅNAD

Ackumulerat jan - mar 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

13 888

0

0

13 888

16 942

196

32

17 170

4 372

499

1 748

6 619

8 003

171

324

8 498

433

767

0

1 200

1 542

2 348

140

4 031

0

0

575

575

0

0

375

375

5 826

4 817

19

10 662

6 405

6 725

799

13 929

1 959

1 246

118

3 323

2 141

5 663

93

7 897

9

0

0

9

430

770

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 487

7 329

2 459

36 275

35 463

15 873

1 764

53 099

Fokus och målsättningen har, i enlighet med åtgärdsprogrammet "Kostnadsreduceringar inom hälso- och
sjukvård 2017" varit att Region Kronoberg från och med september 2017 ska vara hyroberoende av
allmänsjuksköterskor och att antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården ska ha
halverats, samt att från och med februari 2018 även vara hyroberoende av specialistsjuksköterskor.
Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – vilket även är målet i alla Sveriges
landsting och regioner
Beviljade dispenser för att nyttja hyrpersonal finns inom:
-

Bup, psykologer och specialistläkare
Vuxenpsykiatrin, sjuksköterskor
Kvinnokliniken, barnmorskor
Primärvården, allmänspecialister
Infektionskliniken, sjuksköterskor
Iva/Op/Anestesi, specialist-sjuksköterskor
Hud, specialistläkare

Prognosen för 2018 pekar på att kostnaden för hyrpersonal kommer att hamna på ca 150 mnkr, se
nedanstående tabell.
Tabell: Prognos per mars för kostnaden för hyrpersonal inom HSN fördelad på centrum och
yrkeskategori.
HSN
2018

Hyrpersonal
SSK

Utfall 2017

Läk/Psyk

Diff

Totalt (tkr)

KBC

25 713

21 617

47 330

55 520

-8 190

MAC

5 802

6 568

12 370

20 540

-8 170

PRC

0

51 690

51 690

59 750

-8 060

PSC

5 528

25 870

31 398

31 000

398

RPS

2 269

1 440

3 709

16 800

-13 091

TVC

0

2 000

2 000

2 000

0

MSC

0

1 000

1 000

6 000

-5 000

39 312

110 185

149 497

191 610

-42 113

TOTALT
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Kostnad köpt vård

Tabell: Köpt vård för perioden januari – mars 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-mar
2018

Budget
jan-mar
2018

-79

-90

Avvikelse

11

Utfall
jan-mar
2017

-79

Årsbudget
2018

-359

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-3,7

-4,2

- Fritt vårdsökande

-7,9

-8,5

- Övrig

-19

-14

Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-30

-26

-5

-27

-103

-4

-8

5

-3

-33

-113

-124

11

-108

-495

Utfallet för köpt vård inkluderar kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare
som Region Kronoberg har avtal med till ett värde av 5 mnkr. Dessa kostnader vidarefaktureras till
andra landsting.
Kostnaderna för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 79 mnkr, och är oförändrad jämfört med
föregående år. Vårdtillfällen med en kostnad över 600 tkr uppgår till 11 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre
jämfört med föregående år. De dyraste vårdtillfällena avser ECMO-behandling, transplantationer och
barnkirurgi.
Kostnaden för vårdgarantin och fritt vårdsökande är något lägre än motsvarande period 2017.
Digitala besök via appar ökar kraftigt från 272 st första kvartalet 2017 till 980 st i år. Kostnaderna ökar
från 270 till 470 tkr.
Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna överskrider budgeterad kostnad med 6 mnkr för perioden. Ökningen jämfört
med motsvarande period 2017 är 6 mnkr eller 3,6 procent. Ökningstakten bromsas av
läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. Kostnadsökningarna kan främst
hänföras till blodförtunnande behandling för att förebygga blodproppar, blödarpreparat och
cancerläkemedel.
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Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - mars 2018
(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material

Utfall
jan-mar
2018

Budget
Jan-mar
2018

Avvikelse

Årsbudget
2018

-51

-50

-1

-198

Annat material

-23

-23

0

-96

Övriga anslag

-34

-58

24

-235

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

-34

-35

1

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-24

-25

1

-99

Reparation och underhåll inventarier

-15

-15

0

-61

Telefon, datakommunikation och porto

-8

-7

0

-29

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-9

-11

1

-43

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

-20

-10

-10

-39

Övrigt,

-53

-45

-8

-202

-272

-279

7

-1 139

Totalt övriga kostnader

-137

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget som ännu inte
medfört utfall.
Finansiering
Prognosen för finansieringen och finansnettot beräknas sammantaget ge ett överskott på 31 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli 28 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för
slutavräkning på 2018 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 44
mnkr högre än budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag. Den positiva avvikelsen
gällande regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för pensionärer. Prognosen
för de finansiella kostnaderna och intäkterna visar ett överskott på 15 mnkr.
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Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-mars
2018

Prognos
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

1 284

4 829

4 857

-28

4 529

300

Preliminärskatt

1 293

4 837

4 857

-20

4 543

294

-9

-8

0

-8

-14

6

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

355

1 312

1 268

44

1 250

62

Inkomstutjämningsbidrag

261

975

962

13

929

46

Kostnadsutjämningsavg.

-54

-203

-199

-4

-182

-21

12

45

45

0

45

0

Regleringsavgift

-16

-60

-94

34

-77

17

Bidrag läkemedel inom
förmånen

140

510

510

0

491

19

12

45

44

1

44

1

1 639

6 141

6 125

16

5 779

362

35

40

25

15

84

-44

Finansiella kostnader

-15

-53

-53

0

-38

-15

varav finansiell del
pensioner

-12

-49

-49

0

-36

-13

1 659

6 128

6 097

31

5 825

303

Avräkning skatteintäkter

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa
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Förändring
%

6,6%

5,0%

6,3%

5,2%

FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsmedelsförvaltning. Totalt uppgår de
finansiella medlen till drygt 2,1 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Mars 2018

Mars 2017

Dec 2017

-27

81

25

1 401

1 285

1 381

727

665

713

2 101

2 031

2 119

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Marknadskommentar
Under början av februari i år resulterade januari månads arbetslöshetssiffror i USA betydligt starkare
siffror än vad marknaden hade räknat med och därmed oroades många investerare om FED skulle inte
bara höja räntan tre utan kanske fyra eller fem gånger detta år. Detta resulterade i att börserna världen
över föll. I Sverige noterade vi ett fall på 10 procent från toppen i november i fjol, med utdelningar
inkluderat. Rädslan och höll i sig hela kvartalet ut då rädslan för handelskrig ökade när USAs president
Donald Trump implementerade handelstullar mot stål och aluminiumprodukter vilket fick EU och
länder som Kina att agera med motåtgärder.
Än så länge syns bara svaga indikationer på att inflationen skulle ta fart, företagens vinster är goda och
inga större tecken på att marknaden tror på en kraftigt inbromsad tillväxt. Men det finns orosmoln mot
den fortsatta tillväxten. Trumps protektionistiska program och hot om reglering av de stora
teknologibolagen är reella faror mot fortsatt stark tillväxt.
Hittills under 2018 har marknaden uppvisat en högre volatilitet på i princip samtliga delmarknader,
vilket antyder en ökad osäkerhet. Världens börser har haft en oavbruten uppgång sedan 2008. Detta är
en mycket lång period vilket bör indikera att vi är mycket långt fram i aktiecykeln.
Den svenska ekonomin fortsätter att växa. BNP steg med 3,3 procent i årstakt under det fjärde
kvartalet 2017. KPI är på 1,6 procent i årstakt i första kvartalet 2018.

Likvida medel och kapitalmedelsförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2017 till -27 mnkr. Det är
en minskning med från årsskiftet med 52 mnkr.
Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex. Marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2017 till 1 445 mnkr och per 31 mars 2018 var
marknadsvärdet 1 443 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit -0,1 procent vilket är 0,3 procent
sämre än jämförelseindexen.
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Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2017 till 770 mkr. Per den 31 mars 2018 var
marknadsvärdet 775 mnkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 0,4 procent.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 34 mnkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2017 till 775 mnkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4 865 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,9 miljarder kronor
och återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2018 uppgår till 697 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2018 uppgår beloppet till 662 mnkr.
Utfall
jan-mars
2018

Budget
2018

Investeringsplan 2018

Prognos
2018

Utfall
Helår
2017

Informationsteknik

11

33

53

53

35

Medicinsk teknik och övriga inventarier

12

92

122

122

59

Fastigheter

57

530

444

444

196

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet och oförutsett

10

42

43

43

23

Totalt

90

697

662

662

314

(Belopp i mnkr)

Självfinansieringsgraden var under första kvartalet 2018, 138 procent.
Investeringar i informationsteknik
Investeringar i informationsteknik på 11 mnkr för januari-mars följer plan och avser framförallt ITinfrastruktur gällande generalplan och IT-system gällande ekonomi, röntgeninformation och WiFi till
bussar.
I IT-budgeten för helåret på 53 mnkr, ingår 19 mnkr för investeringar som beviljades 2017 men där
anskaffning och implementation kommer ske under 2018.
Vidare under 2018 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret
är 53 mnkr.
Investeringar i medicinteknisk utrustning
Investeringsplanen för medicinteknisk utrustning samt övriga inventarier är 122 mnkr för helåret. I
budgeten ingår 30 mnkr för investeringar som beviljades 2017 men där anskaffning och implementation
kommer ske under 2018 samt 12 mnkr för inventarier i samband med lokalförändringar.
Utfallet för januari-mars är 12 mnkr och innefattar återanskaffningsinvesteringar beslutade för året,
exempelvis ambulanser enligt utbytesplan, ultraljudsapparater, skopiutrustning, laryngoskop och
dehydreringsmaskin.
Under 2018 bedöms investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier ske enligt plan och
prognosen för helåret är 122 mnkr.
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Fastighetsinvesteringar
Investeringsplanen för fastighetsinvesteringar är 444 mnkr för helåret.
Det totala utfallet för fastighetsinvesteringarna för januari-mars uppgår till 57 mnkr varav 41 mnkr av
dem för större byggprojekt och 16 mnkr för projekt finansierat inom fastighetsanslaget. Prognos för
helåret är 444 mnkr.
På Sigfridsområdet färdigställdes under vintern de förberedande markarbetena och nu pågår
produktionen av nybyggnation av vuxenpsykiatri och habiliteringen. En ny tillfartsväg för
transportändamål till Sigfridsområdet planeras.
På Ljungby lasarett färdigställs den provisoriska vårdavdelning inför ombyggnaderna av
vårdavdelningar 3-6 där handlingar nu förbereds. Projektering av nytt ambulansgarage pågår.
Planeringen av hus 1 M pågår.
På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av specialisttandvården, ombyggnad och
renoveringsarbeten för onkologisk mottagning och dagvård utförs under januari-juni, samt
ombyggnation avd 40 under hösten, nybyggnation av p-däck avslutas under maj. Vidare pågår utbyte av
ställverk och förberedande teknisk utredning inför byggnationen av hus L. Ombyggnad av Restaurang
Strandbjörket planeras till sommaren.
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet och oförutsett
Investeringsplanen för övriga inventarier uppgår till 43 mnkr. Utfallet för första kvartalet är 10 mnkr
och avser främst investeringar inom rättspsykiatrin, primär- och rehabcentrum samt tandvård.
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BILAGOR
Resultat per nämnd
Hälso och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning för perioden
Månad - Mars
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2018
Diff

jan-dec

Budget

Årsutfall

Diff

Prognos
2018

2017

Intäkter
Patientavgifter

14,9

15,0

-0,1

42,4

44,7

-2,3

157,3

-1,5

Såld vård inkl
tandvård*)

60,2

56,6

3,6

172,7

166,7

6,1

685,1

14,9

Landstingsersättning

337,2

339,1

-1,9

1 028,2

1 028,2

0,0

3 837,1

0,0

Övriga intäkter

122,4

114,7

7,8

341,2

329,9

11,3

1 262,7

47,2

Summa intäkter

534,8

525,4

9,4

1 584,4

1 569,4

15,0

5 942,2

60,5

-271,4

-282,0

10,7

-808,3

-845,7

37,5

-2 986,6

124,3

-13,4

-2,4

-11,0

-36,3

-7,0

-29,2

-190,4

-122,1

Summa bemanning

-284,7

-284,4

-0,3

-844,5

-852,8

8,2

-3 177,0

2,2

*)

-52,6

-54,6

2,0

-159,3

-162,7

3,3

-643,7

-3,9

Läkemedel

-50,4

-52,0

1,6

-160,6

-155,8

-4,8

-624,3

-6,0

Medicinsk service

-26,5

-25,3

-1,3

-79,0

-75,8

-3,2

-303,9

-5,2

Medicinskt och övrigt
material

-23,6

-22,7

-0,9

-71,7

-68,4

-3,2

-310,8

-7,7

Övriga kostnader

-87,1

-79,1

-8,1

-256,9

-236,1

-20,8

-953,2

-77,6

Avskrivningar och
internränta

-7,1

-6,8

-0,3

-21,4

-20,5

-0,9

-84,9

-4,0

-532,0

-524,9

-7,2

-1 593,4

-1 572,1

-21,3

-6 097,7

-102,3

Projekt

0,3

-0,1

0,4

0,8

-0,2

1,0

14,7

2,5

Verksamhetens
nettokostnader

3,1

0,4

2,7

-8,2

-2,9

-5,3

-140,8

-39,2

Finansiella intäkter

0,0

0,2

-0,1

0,1

0,5

-0,4

1,9

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

-0,7

-0,3

-0,4

-0,7

-1,6

2,8

0,5

2,4

-8,8

-2,7

-6,1

-139,6

-40,8

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Köpt utomlänsvård

Summa kostnader

Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40,8
2,8

0,5

2,4

-8,8

-2,7

-6,1

-139,6

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal
med privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter mars uppgår intäkter och kostnader till 5 mnkr.
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0

Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Mars ack
2018

Primärvårds- och rehabcentrum

-8 833

-11 200

-6 787

-6 284

-11 853

-11 947

-10 800

136

-642

2 078

3 114

-400

-4 360

-4 258

-29 450

-29 552

-9 500

-12 323

-23 499

-86 437

-75 261

-49 000

2 849

1 632

-5 593

-4 400

-200

-1 668

-7 720

-19 585

-13 533

-8 500

1 348

-2 129

-1 658

1 662

2 500

-678

-467

-1 135

-1 346

0

-21 484

-43 366

-153 632

-131 264

-75 900

13 135

-3 845

-5 509

11 472

30 600

Medicinskt servicecentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatri
Tandvårdscentrum

Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt

Prognos
Helår

-9 775

Medicin- och akutcentrum

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt

Rullande
12-mån

-6 926

varav rehab + övrigt

Summa centrum

Resultat
2017*)

-6 651

varav vårdval

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

Mars ack
2017*)

1 233

1 108

4 814

4 939

4 000

14 369

-2 737

-695

16 410

34 600

994

826

14 728

14 700

500

-6 121

-45 276

-139 599

-100 154

-40 800

Projekt
Resultat HS
Åtgärder för kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40 800
-6 121

-45 276

Not: 2017 har justerats för organisationsförändringar
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-139 599

-100 154

0

Trafiknämnden

Resultatuppföljning per trafikslag
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Utfall ack

Budget Ack

Länstrafikens Kansli

-7 844

-7 864

20

-28 974

-32 100

LTR Teknik och
omkostnader

-6 318

-5 588

-730

-25 868

-27 051

LTR Marknadsföring

-1 448

-1 825

377

-6 508

-7 300

-298

-250

-48

-2 424

-1 000

KTR Regiontrafik

-30 623

-31 799

1 176

-123 774

-125 200

KTR Växjö stadstrafik

-18 197

-17 497

-700

-69 156

-68 600

-268

-300

32

-1 123

-1 200

KTR Krösatåg Nord

-4 431

-4 143

-288

-16 588

-17 000

KTR Krösatåg Syd

-7 255

-7 018

-238

-30 614

-28 350

KTR Öresundståg

-519

-1 250

731

2 902

-5 000

KTR Pågatåg

-398

-450

52

-1 788

-1 800

0

0

0

0

0

-1 016

-1 063

47

-3 334

-5 500

-104

-104

0

-439

-655

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

-9

-9

0

-73

-104

Abonnerad skolskjuts

0

0

0

106

0

-78 726

-79 158

431

-307 654

-320 860

LTR Utredningsuppdrag

KTR Älmhult stadstrafik

Vidarefakt tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Differens
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-4 000

5 000

1 000

2 000

Regional utvecklingsnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Internt stöd

3 391

4 919

1 528

12 664

19 391

+350

Projektkontor
ekonomiskt stöd

4 949

4 642

-307

19 371

18 566

-1 200

Kunskap och lärande

1 559

2 686

1 128

6 886

10 257

0

Folkhälsa och social
utveckling

1 678

2 309

631

7 602

9 112

+550

Hållbar tillväxt

1 591

1 783

193

5 689

7 143

+300

13 166

16 339

3 173

52 212

64 469

0

Totalsumma

Kulturnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

928

1 159

232

3 934

4 630

0

Verksamhetsstöd

12 883

14 424

1 541

52 782

57 694

0

Totalsumma

13 810

15 583

1 772

56 716

62 324

0

Administrativt stöd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Resultatuppföljning för perioden
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Månad – JAN-MAR

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2018

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-2 671

-2 464

-207

-9 412

-9 761

4

10

-6

-183

-3

Restaurang

-123

-141

19

-684

-611

Ekhagen

-107

-155

48

1 032

-620

-2 896

-2 750

-146

-9 246

-10 990

Internat

Totalsumma

43

0

Regionstyrelsen

Resultatuppföljning för perioden

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - MARS 2018

HELÅR 2018

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

-5

-3

-1,8

-5

-11

-11

Regionstaben

-31

-34

3

-119

-129

-124

5

Regiongemensamt

-132

-145

13

-214

-213

-219

-5

Summa

-168

-182

14

-338

-354

-354

0

-234

-242

8

-920

-976

-966

9

-4

-5

1

-16

-21

-17

3

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-23

-23

0

-87

-92

-95

-3

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-262

-270

9

-1 024

-1 088

-1 078

10

Förtroendemannaorganisationen

-9

-10

1

-34

-39

-38

0

Summa
förtroendemannaorganisation

-9

-10

1

-34

-39

-38

0

-438

-462

24

-1 396

-1 481

-1 470

10

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad
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Uppföljning av uppdrag, Budget 2018-2020
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Kvalitetsuppföljningar inklusive
läkarkontinuitet av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på
1177.se.
Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 %
allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera fler
specialistområden inom vårdvalet att
föra vården närmare patienterna
Vårdval plus ska avskaffas

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

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

Kommentar

Ännu ej påbörjad

En utredning ska genomföras
inför införandet för att
kartlägga vilka parameter
som ska publiceras samt hur
det ska ske på 1177.se som
Region Kronoebrg ej styr
över

Klar

Regleras i
uppdragsspecifikation av
Regionfullmäktige

Pågående

En utfasning av Vårdval hud
är påbörjad då befintliga avtal
ej kommer att förlängas då de
successivt löper ut
(september 2019)

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 nu även i östra
länsdelen.
Möjlighet för läkare på
sjukhusen att jobba i
primärvården på sin jourkomp
har tagits fram.

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. Just nu ca 800
vårdplaner i psykiatrin.

Pågående

Arbetet med att utveckla den
sk Skottlandmodellen för
Kronoberg pågår. Det innebär
samhandling och samverkan
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. Politiska
beslut finns i samtliga
berörda nämnder för 2018 för
fortsatt utvecklings- och
förbättringsarbete med
inspiration av GIRFEC men
nu under namnet ”Barnens
bästa i Kronoberg gäller!”.
Arbetsgrupper fördelat på
regiongrupp och länsgrupp
med kommunrepresentation
gällande arbetet med psykisk
hälsa finns i dag.

Pågående

Fr o m 2018 gäller en ny
avseende klagomål. Nya
rutiner avseende
klagomålshanteringen är
klara och impplementerade.
Fortsatt trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar pågår.
Patientsäkerhetskulturenkät
är genomförd och resultatet
tas omhand inom respekive
verksamhet med stöd av
patientsäkerhetsnätverket.

Pågående

Pågår men under våren
2018 kommer fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.Dock pågår
verksamheten och ca 750
fullständiga lm-genomgångar
enligt vår teammodell
planeras under 2018. Utöver
detta tas metod fram
föruppföljning av sk enkla
läkemedelsgenomgångar.

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Pågående

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare prioriteras
och förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälso- och
sjukvårdens
utvecklingsstrategi med sikte
mot 2027 kommer ehälsa och
digitalisering vara en mycket
viktig förutsättning för att
lyckas med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin ar
ambitionen att en fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Pågående

Inom ramen för principen "en
ingång in" finns en plan för
LL. Saknas dock i nuläget

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

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

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen
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medel för en implementering
eftersom detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

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.

Inrätta modell för patientkontrakt

Pågående

Arbetet är i inledningsfas

Inrätta modell för fast vårdkontakt för
patienten

Pågående

Arbetet är i inledningsfas

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

Pågående

Närmare Kronobergaren, den
utvecklingsstrategi till 2027,
som hälso-och sjukvården
har tagit fram ger en tydlig
riktning i arbetet. Planering
och fortsatt arbete har pågått
under årets första
kvartal.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 samt Barnens
bästa i Kronoberg gälller i
samverkan med polis och
länets kommuner.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att
korta köerna för fördjupade NPutredningar.

Pågående

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

Pågående

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

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
Invånarnas hälsa ska vara jämlik

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Tillsammans med
Folkhälsoberedningen årligen
kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i
Kronoberg och ge förslag på
förebyggande åtgärder.

Vården ska flyttas närmare
patienterna bland annat genom
mobila och digitala lösningar
Personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk
sjukdom ska regelbundet erbjudas
hälsoundersökningar, detta för att
stärka gruppens hälsa generellt.
Detta ersätter tidigare uppdrag om att
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Klart

Pågående

Pågående

Region Kronoberg
genomför regelbundet
kartläggningar av såväl
barn och ungdomar som
vuxna. Avdelningen för
folkhälsa och social
utveckling ansvararför det.
Planering pågår för att
kunna erbjuda videobesök
och att öppna fler
möjligheter för att boka
besök via webbtidbok.
1 Sep 2017 startade
vuxenpsykiatrin sitt arbete
med hälsomottagning.
Detta innebär att patienter
med vissa läkemedel som
vi vet kan påverka den

integrera somatisk och psykiatrisk
vård

somatiska hälsan ska
erbjudas somatisk
undersökning och samtal
kring hälsofrämjande
insatser. Kliniken har i sitt
arbete varit med i ett SKLprojekt och utbildade
hälsocoacher håller i
detta. Vi hoppas kunna
följa upp effekterna i
kvalitetsregistret ”kvalitetsstjärnan”.

Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i
samverkan med
HSN

Status

Kommentar

Pågående

Språkpraktikprojektet pågår.

Pågående

Konkreta åtgärdsförslag är
framarbetade och arbete pågår
på flera håll för att utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser.

Erbjuda nyanlända med
bekräftad vårdkompetens praktik
inom vården

Pågående

Dialog och uppföljning sker
med verksamheterna som har
praktikanter. Riktade
utbildningsinsatser genomförs.

Fortsätta att stimulera
medarbetare att delta i
forsknings-och utvecklingsprojekt

Pågående

Arbetet bedrivs genom FoU.

Pågående

RAK-perspektivet är hela tiden
med i den
kompetensförsörjningsutmaning
Region Kronoberg är i.
Exempel är möjligheten för
fysioterapeuter att skicka
remiss avseende artrospatient
till röntgen och ortoped.
Primärvårdens projekt med att
prova att annan legitimerad
personal än läkare att
sjukskriver under dag 8-14 har
avbrutits i avvaktan på riktlinjer
från SKL. Tandhygienister gör
lagningar istället för tandläkare
mm

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.
Region Kronoberg minskar
mest sina kostnader under
första kvartalet 2018.

Pågående

Kartläggning av verksamheter
med delade turer och
definitionen av helgtjänstgöring
är genomförd. Workshop

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

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

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Delade turer ska avskaffas
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genomfört på MAC centrumråd
i april med samtliga chefer.
Möte med representanter från
berörda verksamheter planeras
in för dialog kring det konkreta
genomförandet. Referensgrupp
med representanter från
Kommunal finns

Utveckla lösningar för
schemaläggning med inriktning
på den personacentrerade
vården

Arbeta fram tydliga karriärtrappor
kopplade till
kompetensutveckling
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Pågående

Nulägesanalys pågår som ska
utgöra ett underlag för
utveckling.

Pågående

Ett pilotprojekt med
mentorstjänster för erfarna
medarbetare ska genomföras
för sjuksköterskor och
undersköterskor. Arbete pågår
kring modeller för karriärvägar
och en inventering av
nuvarande modeller har skett.

Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Individbaserade styrtal ska
redovisas könsuppdelade.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling
Ett hållbarhetsprogram för Agenda
2030 ska tas fram för Region
Kronoberg
En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget
ska genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.
Fortsatt arbete med att underlätta
patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess
för fler diagnoser
Att utifrån aktuell ambulansutredning
ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan
optimeras

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering
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Status

Kommentar

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Arbetet pågår och
arbetsgrupp är bildad.

Pågående

Planeras att genomföras
tillsammans med
Linnéuniversitetet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Klart

Arbetet pågår med att
utveckla standardiserade
vårdförlopp för cancer och
för andra diagnoser

Pågående

Det som aktuellt nu är
planering som pågår för en
utökning av ambulans till
Lessebo kommun med
placering i Hovmantorp.

Pågående

Under 2018 arbetas det med
en gemensam struktur för
identifiering och prioritering
samt uppföljning av hälsooch sjukvårdsövergripande
patientprocesser i behov av
utveckling. Behovet
identifieras utifrån
verksamheternas och
centrumens bedömning av
nuvarande och
prognostiserade utfall samt
förväntad effekt.
Prioriteringen beslutas av
hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp. 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.
Just nu är det osäkert om
målet 100 % kommer att
uppnås på grund av att det
saknas tillgång till utdata och
beslut kring användning av
uppföljningssystem.Förstudie
Cosmic Insight planeras.
Detta verktyg kan ge
verksamheten bra kliniska

utdata.
Införande av produktionsoch kapacitetsplanering
fortgår i berörda
verksamheter. Primärvården
har dock i dagsläget
problem att fullfölja PoKarbetet pga. bristen av
läkare.

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Pågående

Utveckling pågår för att
verksamhetsanpassa och
förbättra PoK-modell och
uppföljningsverktyg.
Exempelvis finns det i PoKapplikationen, i QlikView,
snart möjligheten att
kommentera veckovisa
avvikelser mellan planlagda
och utförda besök i lagda
produktionsplaner.
På grund av diverse
svårigheter att följa PoKarbetet genom en bra
indelning av
verksamheterna har en
inventering påbörjats.

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

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. En
utbildning för hur
verksamheten ska hantera
kliniska studier är planerad.
Den är riktad till
verksanhetschefer och
sjuksköterskor ska
genomföras under året.

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.

Trafiknämnden

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens regionbussar

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens tåg

Pågående

Instatallation kommer att
påbörjas under april.
Tidplanen är att installation
kan utföras i två bussar per
vecka tills alla 178 bussar
har utrustats med Wifi.

Pågående

För Öresundstågen sker
införandet i ett samarbete
med DSB, Tidplan är ej klar
än. För Krösatågen planeras
mobilrepeaters istället för
Wifi.

Pågående

Pågående dialog inom
ramen för samverkansavtalet. FoU Kronoberg
ansvarar för uppdraget.
Mindre studie pågår inom
Linnéuniversitet kring skogen
som hälsomiljö och läkande
kraft.

Pågående

Arbetet med utveckla
webbtidbok för bokning av
besök är under
implemetering. Det kan nu
erbjudas i varierande
omfattning. Det pågår också
arbete för att vidareutveckla
videobesöken

Pågående

De nyanländaskomepetens
inventeras vid olika tillfällen
av AF, kommuner och
rekryterare. Dessutom pågår
projekt som fokusera på en
effektivare kartläggning.
Arbetet kommer att riktas
mot att flera arbetsgivare kan
få konkreta verktyg, metod
och inspiration kring
mottagning av arbetssökare
utifrån en bredd mångfald.
Just nu analyseras
möjligheter till ”konsultimme”
och en laseringskonferens.

Pågående

Ett förarbete pågår kring att
ta fram en
innoationsplattform/experior
labb och att koppla detta
uppdrag till den satsningen.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala
skogsstrategin. Skog- och
träcentrum Syd arbetar inom
tre områden; utbildning,
forskning och innovation. I
samband med lanseringen
av den regionala

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för
Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete

Stimulera deltagande i forskning-och
utveckling inom vården, särskilt grön
rehabilitering

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Regionala
utvecklingsnämnden

Löpande utveckla och implementera
eHälsoarbetet tillsammans med
länets vårdcentraler

Inventering av nyanländas
kompetens med inriktning på
näringslivet

Initera nätverk för företag inom
hjälpmedelsbranschen

Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
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skogsstrategin informerades
Statssekreterare Elisabeth
Backteman om satsningen
på Skog- och träcentrum
Syd. Skog- och träcentrum
Syd arbetar nu med att söka
externa medel till de olika
områdena.

Kulturnämnden

Tillsammans med kommunerna ska
Region Kronoberg kontinuerligt
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

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).

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

Klar

Förstudie genomförd vintern
2017. Resultatet presenteras
för kulturnämnden i februari
2018.
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Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

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

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

Implementera
ekonomistyrningsmodell för att
skapa bättre förutsättningar att hålla
budgeten.
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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.

Pågående

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

Pågående

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

Uppdrag beslutade i regionfullmäktige och regionstyrelsen 2018
Dnr
18RGK316

17RK1692

17RK1895

17RK2241

Ärende
Införande av ett centrum
för neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning medborgarförslag

Ökat inflytande för
personalen - motion

Funka för livetmässa motion

Laddstolpar till
regionens samtliga
arbetsplatser - motion

17RK929

Inriktning för om- och
tillbyggnad av
Ljungby lasarett

17RK2318

Fordonsanskaffning
Krösatågen och
Kustpilen

17RK1117

Budget för FoU-beredningen
20182020

17RK1760

Aktualitetsprövning av
regionala
utvecklingsstrategin 2018

Uppdrag

Datum

Kommentar

Att uppdra åt HSN att
besvara
medborgarförslaget.

2018-02-28

Besvaras av HSN
den 23 maj.

2018-02-28

Pågår
Resultat redovisas
för RS senast
december 2018.

2018-02-28

Verkställt

2018-02-28

Pågår
RS den 21 augusti
för
ställningstagande.

2018-01-23

Pågår
RS i oktober 2018.

Att Region Kronoberg
undersöker om
personalen på Ljungby
lasarett är
intresserade av att helt
eller delvis driva sin
verksamhet som
intraprenad
Att
RS ger
regiondirektören i
uppdrag att ombesörja
att regionen
medverkar i Funka för
livet-mässan i april
2018, på ett sätt som
visar på regionens
betydelse som viktig
aktör inom området
funktionsnedsättning.
att uppdra åt RS att
utreda
förutsättningarna för
införande av
laddinfrastruktur
vid Region Kronobergs
arbetsplatser och
fastigheter för senare
ställningstagande i
regionstyrelsen
att uppdra åt
regiondirektören att
bereda förslag till
investeringsbeslut
senast hösten 2018 för
om- och tillbyggnad av
Ljungby lasarett utifrån
alternativ 2.
att uppdra åt TN att
återkomma med en
redovisning av
fordonsbehovet för
Kronobergs del inför
senare
ställningstagande i
regionstyrelsen.
att uppdra åt FoUberedningen
återkomma till
regionstyrelsen med en
återredovisning hur
FoU-beredningen
fördelat medlen.
att uppdra åt regionala
utvecklingsnämnden
att bereda förslag till
regional
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Pågår
RS ?

2018-02-20

2018-03-20

Pågår
Redovisning i RS i
december 2018.

Pågår
Beslut i RF juni 2019

18RGK473

Familjecentral i Tingsryds
kommun inriktningsbeslut

18RGK466

Glass Art Society 2020 –
projektbeslut

17RK2410

Parkeringssituationen vid
Ljungby
lasarett

18RGK448

Utredningsuppdrag för
trafikering på
kort sikt på Markarydsbanan

utvecklingsstrategi
enligt utredningsförslag
2 - mer omfattande
förändring inom
befintlig struktur, inför
slutligt beslut i
regionfullmäktige juni
2019.
att uppdra åt
regiondirektören att
påbörja en dialog med
Tingsryds kommun
enligt den fastställda
arbetsprocessen.
att uppdra åt
regiondirektören att
undersöka
förutsättningar att
Region
Kronoberg
samarrangerar en
internationell konferens
på tema glas och konst
i
Glasriket, Kronoberg
och Kalmar län år
2020,
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
regionstyrelsen med
redovisning av möjliga
planer och
förslag.
att uppdra åt
trafiknämnden att i
samråd med
Hallandstrafiken och
Skånetrafiken
utreda
förutsättningarna för
trafikering på kort sikt
på Markarydsbanan,
med
stopp i Laholms
kommun.
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2018-03-20

Pågår

2018-03-20

Pågår
Redovisas till RS
2018/2019

2018-03-20

Pågår
RS oktober 2019

2018-03-20

Pågår

Kvarvarande uppdrag från 2017
Dnr

Ärende

16RK1842

Läkemedelsautomater

17RK610

Förstudie avseende
företag som arbetar med
hjälpmedel för patienter
och inom sjukvården

17RK467

17RK881

Prostatacancercentrum i
Region Kronoberg

Alternativ till hemligt
nummer när
sjukvården ringer

16RK1765

Uppdrag att undersöka
möjligheten till forskning
och utveckling
avseende Grön
rehabilitering

17RK554

Införande av en
träbyggnadsstrategi i
Region
Kronoberg

Uppdrag
att hälso- och
sjukvårdsnämnden får
i uppdrag att
tillsammans med
intresserade kommuner
genomföra ett
pilotprojekt
med
läkemedelsautomater
som en del i det
gemensamma
eHälsoarbetet och att
pilotprojektet
utvärderas efter sex
månader.
att initiera en förstudie
som undersöker
förutsättningarna att
skapa ett
företagsnätverk
för företag som arbetar
med hjälpmedel för
patienter och inom
sjukvården.
att ge hälso- och
sjukvårdsdirektören i
uppdrag att utreda
förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat
Cancercentrum
Kronoberg i syfte att
ytterligare förbättra
utredning
och behandling av
såväl prostatacancer
som andra
cancerdiagnoser.
Återrapport
årsskiftet 2017/2018.
att uppdra åt
regiondirektören att
tillse att samtal från
Region Kronoberg i
möjligaste
mån inte visas som
hemligt nummer
att FoU-beredningen
inom ramen för
samverkansavtalet
mellan Region
Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder
möjligheten till
forskningssamarbete
kring grön rehabilitering
med syfte att stärka
fortsatt självständighet
och livskvalitet.
att gröna Region
Kronoberg tar fram en
träbyggnadsstrategi likt
Växjö kommuns med
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Datum

Kommentar

2017-01-24

Tyvärr har inte något
pilotprojekt startat
eftersom det i nuläget
inte funnits någon
intresserad kommun.

2018-03-21

Ännu ej påbörjat

2017-06-07

Ärendet ska
återrapporteras på
Hälso- och
sjukvårdsnämndens
möte i juni 2018

2017-06-07

Verkställt

2017-06-07

Pågående dialog inom
ramen för
samverkans-avtalet.
FoU Kronoberg
ansvarar för
uppdraget. Mindre
studie pågår inom
Linnéuniversitet kring
skogen som
hälsomiljö och
läkande kraft.

2017-08-22

Uppdraget inte möjligt
att verkställa med
anledning av att hälsooch

17RK1081

16RK1328

17RK281

Förändrat uppdrag
för Familjehälsan

Uppföljning av
internkontrollplan för
regionstyrelsen 2017

Bredbandsutbyggnad i
Kronobergs
län

målet att
50 procent av det som
byggs inom Regionen
ska vara träbaserat år
2020 och på så vis
prövar om nya,
kommande
byggnationer är
lämpliga
träkonstruktioner.
att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att
säkerställa en flexibel
hantering
som innebär att de som
önskar ska kunna
fullfölja en påbörjad
behandling inom
barn- och
ungdomspsykiatrin och
Familjehälsan efter att
de fyllt 18,
att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att
ta fram förslag till en
revidering
och ett förtydligande av
Familjehälsans
förebyggande uppdrag
samt
att ärendet ska
återrapporteras till
hälso- och
sjukvårdsnämnden
senast juni 2018.
att uppdra åt
regiondirektören att
vidta åtgärder
avseende de områden
där avvikelser noterats
från gällande rutiner.
att delegera till
regionstyrelsens
ordförande att i samråd
med 1:e och 2:e vice
ordförande föra den
fortsatta dialogen med
kommunerna avseende
avsiktsförklaringen och
eventuellt revidera
densamma om
dialogen skulle
föranleda det.
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sjukvårdsfastigheter
inte är lämpliga att
bygga i trä. Uppdraget
lyfts till RSAU i maj för
diskussion kring
verkställande.

2017-11-21

Ärendet ska
återrapporteras till
Hälso- och
sjukvårdsnämnden i
juni 2018

2017-12-19

Pågår
Åtgärder pågår i syfte
att förbättra
efterlevnaden av
rutinerna för
delegationsbeslut.

2017-12-19

Verkställt. 4
kommuner har
undertecknat
avsiktsförklaringen
och därmed fortsätter
Region Kronoberg
arbetet med att
bereda en
upphandling.

Produktionsstatistik
Hälso och sjukvård

Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Läkarbesök

63 126

69 505

65 216

-6 379

4 289

-2 090

-9,2%

- varav jourbesök

4 690

4 336

5 045

354

-709

-355

8,2%

Besök annan vårdgivare

88 461

85 150

84 792

3 311

358

3 669

3,9%

6%

-3%

Primärvård – vårdval, inkl privata

Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivning samtal
Vårdtid i dagar (utskrivna)

29 277

27 676

30 336

1 601

-1 059

1 134

1 235

1 100

-101

34

-8%

3%

Vårdtillfällen (utskrivna)

32

36

32

-4

0

-11%

0%

Medelvårdtid (utskrivna)

35

34

34

1

1

3%

3%

74%

52%

55%

22%

19%

42%

34%

681

679

661

2

20

0%

3%

15 739

16 435

14 279

-696

1 460

-4%

10%

5 834

5 740

5 533

94

301

2%

5%

25 872

27 696

30 239

-1 824

-4 367

-7%

-14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

6 167

6 354

6 691

-187

-524

-3%

-8%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,2

4,4

4,5

-0,2

-0,3

-4%

-7%

Beläggning i %
Läkarbesök
Besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård
Vårdtid i dagar (utskrivna)

Operationer i SV

1308

1249

1304
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4

5%

0%

Förlossningar

498

553

544

-55

-46

-10%

-8%

Födda barn

503

558

550

-55

-47

-10%

-9%

95%

91%

89%

4%

6%

4%

7%

307,0

341,8

379,7

-34,8

-72,7

-10%

-19%

Läkarbesök

43 279

43 403

42 405

-124

874

0%

2%

- varav akutmottagningarna

13 569

13 022

13 036

547

533

4%

4%

2 576

2 431

2 616

145

-40

6%

-2%

18 712

18 936

18 222

-224

490

-1%

3%

8 422

9 014

8 531

-592

-109

-7%

-1%

Besök annan vårdgivare

40 159

41 253

37 820

-1094

2339

-3%

6%

Besök i dagsjukvård

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök
- varav planerade återbesök
- varav planerade nybesök

16 123

14 849

14 558

1274

1565

9%

11%

- varav dagkirurgi

3 534

3 420

3 439

114

95

3%

3%

- varav dagmedicin

8 315

7 374

7 658

941

657

13%

9%

- varav dialys

2 280

2 196

2 071

84

209

4%

10%

- varav dagendoskopi

1 994

1 859

1 390

135

604

7%

43%
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Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
Vårdtid i dagar (utskrivna)

4 311

3 813

3 790

498

521

13%

14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

394

403

417

-9

-23

-2%

-6%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,9

9,5

9,1

1,5

1,9

16%

20%

Beläggning i %

68%

73%

64%

-5%

3%

-7%

5%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,7

0,0

1,3

0%

3%

3 435

3 437

3 154

-2

281

0%

9%

743

756

716

-13

27

-2%

4%

12 957

14 331

13 012

-1 374

-55

-10%

0%

11 230

10 491

11 029

739

201

7%

2%

Beläggning i %

103%

99%

103%

4%

0%

4%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 155

12 165

12 275

-10

-120

0%

-1%

75%

75%

72%

0%

3%

0%

4%

Antal behandlade patienter

29 825

28 846

29 090

979

735

3%

3%

Total patienttid, timmar

32 280

29 937

28 214

2 343

4 066

8%

14%

Röntgen undersökningar

40 686

50 168

40 416

-9 482

270

-19%

1%

Röntgen CLV

18 764

18 645

19 260

119

-496

1%

-3%

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl permission

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Röntgen LLL

8 913

8 523

8 442

390

471

5%

6%

13 009

23 000

12 714

-9 991

295

-43%

2%

131

493

310

-362

-179

-73%

-58%

1 203 772

1 206 809

1 121 509

-3 037

82 263

0%

7%

8 867

eu

9 755

8 867

-888

75 192

73 446

72 672

1 746

2 520

2%

3%

8 132

7 909

7 252

223

880

3%

12%

Besök, läkare med vårdavtal.

2 114

2 126

2 044

-12

70

-1%

3%

Besök, läkare med ersättn enl lag

3 344

4 343

4 164

-999

-820

-23%

-20%

Deleg besök hos sjuksköterskor

1 217

1 790

1 353

-573

-136

-32%

-10%

569

1 318

1 290

-749

-721

-57%

-56%

8 772

9 017

9 910

-245

-1 138

-3%

-11%

549

514

521

35

28

7%

5%

78

443

533

-365

-455

-82%

-85%

Mammografier
Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser
Pat och cyt analyser/remisser

eu

-9%

Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, vårdavtal
Sjukgymnastik, ersättn enl lag
Naprapat
Psykoterapeut

60

61

Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
Vårdtid i dagar (utskrivna)

4 311

3 813

3 790

498

521

13%

14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

394

403

417

-9

-23

-2%

-6%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,9

9,5

9,1

1,5

1,9

16%

20%

Beläggning i %

68%

73%

64%

-5%

3%

-7%

5%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,7

0,0

1,3

0%

3%

3 435

3 437

3 154

-2

281

0%

9%

743

756

716

-13

27

-2%

4%

12 957

14 331

13 012

-1 374

-55

-10%

0%

11 230

10 491

11 029

739

201

7%

2%

Beläggning i %

103%

99%

103%

4%

0%

4%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 155

12 165

12 275

-10

-120

0%

-1%

75%

75%

72%

0%

3%

0%

4%

Antal behandlade patienter

29 825

28 846

29 090

979

735

3%

3%

Total patienttid, timmar

32 280

29 937

28 214

2 343

4 066

8%

14%

Röntgen undersökningar

40 686

50 168

40 416

-9 482

270

-19%

1%

Röntgen CLV

18 764

18 645

19 260

119

-496

1%

-3%

Röntgen LLL

8 913

8 523

8 442

390

471

5%

6%

13 009

23 000

12 714

-9 991

295

-43%

2%

131

493

310

-362

-179

-73%

-58%

1 203 772

1 206 809

1 121 509

-3 037

82 263

0%

7%

8 867

eu

9 755

8 867

-888

75 192

73 446

72 672

1 746

2 520

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl permission

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Mammografier
Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser

eu

-9%
2%

3%

Taxor och avgifter för hälsooch sjukvården 2019

11
18RGK599

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§86

Taxor och avgifter för hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla från den 1
januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i bilagor till ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet, dessa
beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare sammanträde.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag








§ 134 RSAU Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019
Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
§ 29 HSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård reviderad au
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

 Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala vårdkontakter

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§134

Taxor och avgifter för hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla från den 1
januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i bilagor till ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet, dessa
beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare sammanträde.
Tilläggsbeslut vid hälso- och sjukvårdsnämnden § 29/2018
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 29/2018 att tillstyrka föreliggande förslag till
taxa samt att anta tilläggsyrkande från Britt-Louise Berndtsson (C) om benämningen av
läkarvård med specialistkompetens. Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås att hälsooch sjukvårdsnämndens förslag till beslut hanteras genom följande ändringar i bilaga
1 inför beslut i regionstyrelsen den 5 juni 2018:
- Läkarbesök specialistvård benämns läkarbesök länsjukvård.
- Gruppbesök med läkare specialistvård benämns läkare länssjukvård.
- Utprovning av hjälpmedel av läkare specialistvård benämns Utprovning av hjälpmedel av läkare
länssjukvård.
- Första remissbesöket från primärvård till specialistvård benämns första remissbesöket från
primärvård till länssjukvård.
Ändringar enligt beslutet görs även på Region Kronobergs webbsida samt eventuell
skyltning.
Yttranden

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), ersättarna Eva Johnsson (KD) och Yngve
Filipsson (L), regiondirektören Martin Myrskog och ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag











Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
§ 29 HSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
§ 43 PHSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala vårdkontakter

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla från
den 1 januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i bilagor till
ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet,
dessa beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare
sammanträde.
Förslag till förändringar
Förslaget innehåller följande förändringar från 2018 års avgifter:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
– Distanskontakter. Distanskontakter blir en ny kontakttyp, som inkluderar
befintliga avgifter för telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill kan
kontakttypen även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.
– Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård. Nivån för högsta tillåtna nivå för
högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård ska enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) 17 kap 6 § regleras enligt prisbasbeloppet. 2018: 1100
kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-17

– Slutenvårdsavgift. Nivån för högsta avgift inom slutenvård ska enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) 17 kap 2§ regleras enligt prisbasbeloppet förändras. 2018:
100 kronor per påbörjat dygn.
– Halverad avgift. Gränsen för ’låg inkomst’ regleras enligt Pensionsmyndighetens
nivå för garantipension. 2018: 96 000 kronor.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
– Högkostnadsskydd. Införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för
tekniska hjälpmedel skjuts upp tills undersökning av ett automatiskt system
genomförts.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokollsutdrag § 29/2018
Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
2019 (hälso- och sjukvårdsnämnden)
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar.
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala
vårdkontakter

Sida 2 av 2

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§29

Taxor och avgifter inom Hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4 samt
att anta Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt reglemente bereda förslag till taxor och avgifter
2019 inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Tidigare har även bidrag inom hälso- och
sjukvården fastställts inom ramen för samma ärende. Bidragsdelen har i år lyfts ur
ärendet för att senare fastställas i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Distanskontakter

Distanskontakter blir en ny kontakttyp som inkluderar befintliga avgifter för
telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill att kontakttypen
”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.


Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård

Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att
prisbasbeloppet förändras. 2018: 1100 kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Slutenvårdsavgift

Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och sjukvårdslag
(2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att prisbasbeloppet
förändras. 2018: 100 kronor per påbörjat dygn.


Halverad avgift

Gränsen för ”låg inkomst” ska följa Pensionsmyndighetens nivå för garantipension.
2018: 96 000 kronor.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Högkostnadsskydd

Att avvakta med införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för tekniska
hjälpmedel tills undersökning av ett automatiskt system genomförts.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) lämnade följande tilläggsyrkande:
"Vi har en pedagogisk utmaning på olika plan när det gäller att göra vida känt att läkare
på våra vårdcentraler är specialister i sin disciplin. Ett sätt att börja är att vi själva kallar
dem allmänspecialister och därmed inte jämställer sjukhusbesök med specialistvård, utan
exempelvis sjukhusvård.
Jag yrkar att vi i Region Kronoberg kallar våra nuvarande och kommande
allmänspecialister just det, allmänspecialist, samt att vi är noga med hur vi benämner
sjukhusvård.
Jag yrkar vidare att en genomgång och revidering görs av aktuella dokument
inklusive hemsidor samt eventuell skyltning för att leva upp till beslutet om hur vi
benämner sjukhusvård och allmänspecialist."
Charlotta Svanberg (S) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut och att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Britt-Louise Berndtssons (C)
tilläggsyrkande.
Yttranden
Ann-Charlotte Kakoulidou (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Centrumchefer
Enhetschef Kommunikationsavdelningen
Enhetschef Vårdstöd och administration
Beslutsunderlag








Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala vårdkontakter

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

§43

Taxor och avgifter inom Hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt reglemente bereda förslag till taxor och avgifter
2019 inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Tidigare har även bidrag inom hälso- och
sjukvården fastställts inom ramen för samma ärende. Bidragsdelen har i år lyfts ur
ärendet för att senare fastställas i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Distanskontakter

Distanskontakter blir en ny kontakttyp som inkluderar befintliga avgifter för
telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill att kontakttypen
”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.


Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård

Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att
prisbasbeloppet förändras. 2018: 1100 kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Slutenvårdsavgift

Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och sjukvårdslag
(2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att prisbasbeloppet
förändras. 2018: 100 kronor per påbörjat dygn.


Halverad avgift

Gränsen för ”låg inkomst” ska följa Pensionsmyndighetens nivå för garantipension.
2018: 96 000 kronor.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-03-28

Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Högkostnadsskydd

Att avvakta med införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för tekniska
hjälpmedel tills undersökning av ett automatiskt system genomförts.
Charlotta Svanberg (S) framförde önskemål om att ta bort uppgifter om kostnad för
"utseendeförbättring när åtgärden inte är föranledd av sjukdom" då Region Kronoberg
inte längre utför den typen av åtgärder. Förvaltningen ändrar detta i de handlingar som
går ut till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Britt-Louise Berndtsson (C) gjorde ett medskick om att förvaltningen bör byta ut ordet
allmänläkare mot specialist i allmänmedicin istället. Förvaltningen tar med sig detta
när tillämpningsanvisningar till regelverket tas fram.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M) och Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig
under ärendets behandling.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Anna Tschannen, Vårdstöd
Datum: 2018-03-14

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med
bilagor 1-4.

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt reglemente bereda förslag till taxor och
avgifter 2019 inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Tidigare har även bidrag inom
hälso- och sjukvården fastställts inom ramen för samma ärende. Bidragsdelen har i
år lyfts ur ärendet för att senare fastställas i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):

Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Distanskontakter

Distanskontakter blir en ny kontakttyp som inkluderar befintliga avgifter för
telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill att kontakttypen
”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.


Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård

Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras i
takt med att prisbasbeloppet förändras. 2018: 1100 kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):

Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Slutenvårdsavgift

Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och sjukvårdslag
(2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att prisbasbeloppet
förändras. 2018: 100 kronor per påbörjat dygn.

Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Anna Tschannen, Vårdstöd
Datum: 2018-03-14



Halverad avgift

Gränsen för ”låg inkomst” ska följa Pensionsmyndighetens nivå för
garantipension. 2018: 96 000 kronor.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):

Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):

Förslag till förändringar från 1 januari 2019
 Högkostnadsskydd
Att avvakta med införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för tekniska
hjälpmedel tills undersökning av ett automatiskt system genomförts.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga 1 – Avgifter för öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 – Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 – Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar
Bilaga 4 – Egenavgifter för tekniska hjälpmedel

Sida 2 av 2

Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Vårdstöd

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år. Avgift tas ut
från och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.

Läkarbesök
Läkarbesök specialistvård
Läkarbesök primärvård
Gruppbesök med läkare specialistvård
Gruppbesök med läkare primärvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare specialistvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare primärvård
Förskrivning av hjälpmedelskort
Receptförskrivning

300 kr
150 kr
150 kr
75 kr
300 kr
150 kr
0 kr
0 kr

Första remissbesöket från primärvård till specialistvård (läkare)

150 kr

Besök annan vårdgivare
Besök annan vårdgivare än läkare
Gruppbesök med annan vårdgivare än läkare
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdgivare än läkare

100 kr
50 kr
100 kr

Övriga besök
Röntgenundersökning
Provtagning
Dagsjukvård
Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Distanskontakter
Hälsokontroll mammografi
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov
Hälsokontroll stora kroppspulsådern (bukaorta)

300 kr
100 kr
300 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
200 kr

Uteblivet besök
Uteblivandeavgift

Ordinarie
patientavgift

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård enligt högsta
lagstadgade nivå

1100 kr
(2018 års
nivå)

Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälsooch sjukvård

Sida 1 av 2

REGION KRONOBERG

Förändringar gällande avgifter inom öppen hälso – och
sjukvård
Distanskontakter
Distanskontakter föreslås bli en ny kontakttyp som inkluderar befintliga
avgifter för telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill föreslås
kontakttypen ”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan
vårdgivare än läkare. Telefonrådgivning med annan vårdgivare är idag
avgiftsfritt, men föreslås alltså ingå i avgiften distanskontakt, 100 kr.
Kvalificerad telefonrådgivning sker idag i allt större utsträckning med annan
vårdgivare än läkare som en del av rätt använd kompetens i hälso- och
sjukvård. Föreslagen förändring syftar till att förenkla tillämpningen av
avgiften då den idag skiljer sig mellan telefonrådgivning och videosamtal, där
den senare medger patientavgift oavsett vårdgivarkategori.
Framöver kan distanskontaktavgiften gälla vid eventuellt införande av olika
former av e-besök, t.ex. chatkontakter.
Högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård
Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras
i takt med att prisbasbeloppet förändras. Region Kronoberg har hittills fattat
beslut om en bestämd nivå för högkostnadsskyddet och nu föreslås att beslut
istället tas om att högkostnadsskyddet ska följa högsta lagstadgade nivå.

Sida 2 av 2

2018-03-07
Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Vårdstöd

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

Ålder

Avgift

0 år till och med kalenderåret
patienten fyller 19 år

0 kr per dag

Från kalenderåret patienten fyller
20 år

100 kr per dag

Förändringar gällande avgifter inom slutenvård
Slutenvårdsavgift
Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med
att prisbasbeloppet förändras. Region Kronoberg har hittills fattat beslut om en
bestämd nivå för slutenvårdsavgiften och nu föreslås att beslut istället tas om
att slutenvårdsavgiften ska följa högsta lagstadgade nivå.
Halverad avgift
Region Kronoberg tillåter halverad patientavgift för patienter i åldersgruppen
20-39 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning (gäller dag 1-30) samt för
personer med ”låg inkomst”. Gränsen för ”låg inkomst” har hittills varit
beslutad med ett bestämt belopp som jämställts med Pensionsmyndighetens
nivå för garantipension. Nu föreslås tillämpningen istället definieras som att
gräns för låg inkomst ska följa Pensionsmyndighetens nivå för garantipension.

Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
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Region Kronoberg
Vårdstöd

AVGIFTER FÖR INTYG OCH
ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR

Avgifterna i regelverket Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar är utanför
öppen hälso- och sjukvård och därför inte frikortsgrundande och avgifterna tas ut
oavsett ålder.

1 Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd
avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:
Avgift utan
moms

Avgift med
moms

Inom
grunduppdraget

300 kr

375 kr

x

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning
Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar

Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
Följande timtaxa gäller:

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 1 tim

Avgift utan
Avgift med moms
moms
1100
1375

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 15 min

275

344

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 1 tim

550

688

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 15 min

138

172

Bilaga 3 - Avgifter för intyg och
åtgärder eller undersökningar
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2 Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A

Avgift

Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande av
adoptivbarn, inkl nödvändiga undersökningar samt
hälsoundersökning och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1500 kr inkl.
moms

Allmänfarlig sjukdom, undersökning av anhörig till
patient med (smittskyddslagen)

0 kr

x

Anhörigvård, intyg för vård av anhörig (gäller även
för vård av barn)

0 kr

x

150 kr

x

0 kr

x

timtaxa

x

Anhörigs övernattning på familje BB, per
övernattning
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg enligt
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,

B
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, enligt Lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
(avgiften debiteras arbetsförmedlingen)

D

Avgift

2750 kr inkl.
moms

Avgift

Dödsfall, konstaterande av (även vid hembesök och
på olycksplats)

F
Faderskapsintyg, inkl. en provtagning
Färdtjänst, intyg för
Försäkringsbolag, intyg

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

Avgift

x
Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
0 kr

x
x

timtaxa

x

Försäkringskassan, samtliga intyg och utlåtande
oavsett om förfrågan kommer från FK eller patienten.
(Gäller ej för avstämningsmöten)

0 kr

x

Förvaltare, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av förvaltarskap

0 kr

x
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G

Avgift

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

H
Handikappfordon
Hemgångspaket
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även för
utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning
Exempelvis vid dyk- och flygcertifikat, aupair, intyg
till visum m.m.

0 kr
Avgift

Hälsoundersökningar, resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten

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

L
Livsmedelsintyg, vid arbete med
livsmedelshantering
Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård av
missbrukare
Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av unga.
Utfärdas av barnkliniken.

x

x
x

2070 kr

x

0 kr

x

Avgift

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

x
Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
125 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
0 kr
900 kr vid
enbart
undersökning
1125 kr inkl.
moms vid
intyg

Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare genomgått någon
hälsoundersökning (efter sin ankomst till Sverige)
• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

K

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1125 kr inkl.
moms

x

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

x

0 kr

Sida 3 av 7

REGION KRONOBERG

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

M

Avgift

750 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
Avgift

Parkeringstillstånd, intyg för

S
Sterilisering, intyg om
Skola, intyg till grundskola till exempel kost

Inom
grunduppdraget

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård
(samhällsorgan begär)

Resa, intyg för att avboka eller intyg för att ta med
mediciner. Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg
Röntgenundersökning, utan samband med sjukdom
t.ex. asbest eller ”hälsolunga”.

x

0 kr

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård (när
enskild begär det)

R

x

Inom
grunduppdraget

Avgift

Ortopediska hjälpmedel, intyg för erhållande av

P

x

timtaxa

Migrationsverket

O

Inom
grunduppdraget

timtaxa
Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
timtaxa
750 kr inkl.
moms
Avgift

x
x

Inom
grunduppdraget
0 kr
0 kr

x
x
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T
Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, avser
annan prövning än för vårdpersonal eller för
intagning vid vårdskolor, vilka är avgiftsfria

Avgift
300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0 kr

x

Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, för
personal i riskyrken samt för intagning till
utbildningar i dessa yrken. Med riskyrken avses t ex
polis- skol- och daghemspersonal, socialarbetare och
vårdpersonal.

V

Inom
grunduppdraget

Avgift

Inom
grunduppdraget

Vaccinationer, se nedan
Influensavaccin
Om patienten tillhör följande riskgrupper enligt
socialstyrelsen
Personer över 65 år
Gravida kvinnor i andra och tredje trimetern
Personer oavsett ålder med:
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt vissa
andra kroniska sjukdomar.
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom
eller behandling)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Astma (för barn och ungdom gäller svår astma,
grad 4, med
funktionsnedsättning)
- Extrem fetma (störst risk vid BMI över 40)
- Flerfunktionshinder hos barn
 Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats mot
A (HINI)
Hushållskontakter och personal som vårdar personer
med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
ovan nämnda riskgrupper
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
övriga icke tillhörande riskgrupperna
Influensavaccination för övriga, icke tillhörande
riskgrupper
Pneumokockvaccination
För medicinska riskgrupper, se ovan under
influensavaccin
För övriga icke tillhörande riskgrupperna.




0 kr

x

0 kr

x

300 kr

x

220 kr

x

0 kr

x

220 kr

x
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Stelkramp
Vaccination mot (vid skada ingår första
vaccinationen i ordinarie besöksavgift)
Vaccinationer*, övriga icke specificerad

300 +
självkostnad
för vaccinet
300 +
självkostnad
för vaccinet

Vård- och behandlingsresor, intyg för
Vårdbidrag, intyg vid ansökan om statligt eller
kommunalt

0 kr

x

0 kr

x

Avgift

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i samband
med intyg

x

Inom
grunduppdraget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i samband med
intyg

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.
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3 Övriga regler
3.1 Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
3.2 Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften. Regeln gäller samtliga tidsbeställda besök i öppen vård,
d.v.s. även besök för intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom.
3.3 Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.
3.4

Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder
och foton
Avgift

Journalkopia
1-9 kopior
10 kopior eller fler (avgift debiteras även för
de 9 första kopiorna), pris per sida
Avskrift, pris per påbörjad kvart

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

Röntgenbilder, bilder alt CD-skivor till
privatperson
Fotografier, pris per bild
Loggrapporter

100 kr
6 kr
0 kr

Ovanstående handlingar lämnas avgiftsfritt till:
- Andra enheter inom landstinget
- Företagshälsovård som är anlitad av landstinget
- Annan offentligt finansierad vårdgivare
- Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
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Egenavgifter och hyra tekniska hjälpmedel
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2019, gällande tills vidare

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

Egenavgift
Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

175 kronor
350 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

350 kronor
350 kronor

Ortopediska skor (per par)
över 18 år

700 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

350 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

350 kronor
350 kronor

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

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

Kostnadstak

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

Lån/hyra/driftsavgift

35% av kostnaden
350 kronor per år

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor

350 kronor
350 kronor per år

Träningshjälpmedel
350 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

Förändringar gällande egenavgifter och hyra för tekniska hjälpmedel

175 kronor per påbörjad
månad

Förändringar gällande egenavgifter och hyra för tekniska hjälpmedel
Högkostnadsskydd för Egenavgifter och hyra för tekniska hjälpmedel
Bakgrund
En översyn av egenavgifterna för tekniska hjälpmedel gjordes inför år 2018 efter Regionfullmäktiges beslut 2017-06-20 § 84 (17RK186). I ovan
nämnda översyn lyftes frågan om införande av högkostnadsskydd, vilket fick utredningstid under 2018. Region Kronoberg erbjuder i dagsläget inte
högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet. Det kommunala självstyret gör det möjligt för landstingen att själva reglera den frågan.
Varför erbjuda ett högkostnadsskydd?
Det finns uppenbara fördelar ur patientens perspektiv med högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet. Det är inte ovanligt att när väl ett
hjälpmedelsbehov uppstår så finns behov av flera hjälpmedel. Att kunna erbjuda ett högkostnadsskydd är ur aspekten jämlik vård lockande.
Patienter i Region Kronoberg har idag högkostnadsskydd för avgifter inom öppenvård och för läkemedelsavgifter enligt gällande lagstiftning,
utöver det har patienterna även rätt till högkostnadsskydd för sjukresor. Hjälpmedelsområdet blir således aningen diskriminerat i denna fråga. Ett
högkostnadsskydd för hjälpmedel skulle även innebära att de patienter som har störst behov av hjälpmedel skyddas ekonomiskt på ett sätt som de
inte gör idag.
Lämplig nivå på högkostnadsskyddet
Som gräns för högkostnadsskydd föreslås nivån samspela med högkostnadsskydd för sjukresor (som också är valfritt för landstingen att
tillhandahålla) och alltså ligga på 1800 kronor. Eftersom egenavgiften för de flesta hjälpmedel för närvarande är bestämd till 350 kronor innebär den
gränsen att det ekonomiska skyddet träder i kraft för patienter som under en 12-månadersperiod är i behov av fem stycken hjälpmedel eller fler.
Högkostnadsskyddet ger då ett ekonomiskt skydd för de patienter som har störst hjälpmedelsbehov, medan användare av få hjälpmedel får betala
egenavgift för sina respektive hjälpmedel.

Övriga tillämpningar
I övrigt föreslås tillämpningarna vara desamma som vid högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård när det kommer till period för
högkostnadsskyddets giltighet, återbetalningar m.m.
Konsekvenser
Förskrivandet av hjälpmedel sker idag i många olika verksamheter eftersom hjälpmedelsområdena är spridda. Det sker inte någon uppföljning kring
förskrivning på individnivå, vilket gör det omöjligt att med exakthet förutse hur många patienter som brukar flera typer av hjälpmedel och därmed
skulle vara aktuella för frikort. Men att andelen patienter som har behov av fler än fem hjälpmedel under ett år är i minoritet kan ses som ganska
uppenbart. Det torde därför i sin helhet inte ha en betydande påverkan intäktsmässigt med införande av högkostnadsskyddet.

uppenbart. Det torde därför i sin helhet inte ha en betydande påverkan intäktsmässigt med införande av högkostnadsskyddet.
Till år 2018 infördes utprovningsavgift, vilket bör visa på viss ökning av intäkter gällande patientintäkter och en rimlig bedömning är att
intäktsförlusterna i samband med ett eventuellt högkostnadsskydd kan hamna inom ramen de ökade intäkter som utprovningsavgiften ger. Förslaget
bedöms därför i sin grund som i stort sett kostnadsneutralt. Däremot påverkar valet av införande (nästa punkt) arbetsbelastningen för berörda
vårdenheter.
Förutsättningar för införande
Region Kronobergs högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård administreras idag genom ett e-frikortssystem som automatiskt hämtar
uppgifter till högkostnadskortet från aktuellt vårdinformationssystem. Samma e-frikortssystem har redan färdiga förutsättningar för att administrera
ytterligare varianter av frikort, som i detta fall egenavgifter för tekniska hjälpmedel. Däremot krävs systemkopplingar från våra försystem för att få
motsvarande automatiska hantering, eventuellt krävs även en anpassning från vårt vårdinformationssystem. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
hanteras inte i samma miljö som patientavgifter för öppenvård. Dessa anpassningar är förenade med ett tidsperspektiv som ger svaga möjligheter för
införande till 2019. Ställningstagande för att gå vidare med högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel är således följande;
Införande per 2019 med manuell registrering i befintligt e-frikortssystem, vilket medför en ökad arbetsbelastning för de berörda vårdenheterna.
Avvakta med införande till dess att en helautomatisk lösning kan vara på plats.
Rekommendation
Tjänstemännens rekommendation i frågan om införande av högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel är att avvakta införandedatum till dess att
administrationen av frikort kan skötas per automatik.
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Till samtliga landstings- och regionstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 16 mars 2018 beslutat om en rekommendation
om en, för alla landsting och regioner, lägsta nivå för patientavgift vid digitala vårdkontakter i
primärvården, se bilaga.
För frågor om överenskommelsen kontakta Agneta Rönn, avdelningen för ekonomi och styrning,
SKL på telefon 08-452 7997 eller e-poast: agneta.ronn@skl.se.
Mvh
Karin Särnå
Handläggare
Avdelningen för administration
_________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 7264
+46 76 125 1980
www.skl.se

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 5/2018

Vårt ärendenr:
18/00003

2018-03-16

Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Patientavgifter vid digitala vårdmöten
Ärendenr: 18/01267

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 16
mars 2018 beslutat
att rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa en lägsta nivå för
patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i primärvården enligt vad som
framgår av denna rekommendation,
att i skrivelse till landsting och regioner rekommendera dem att godkänna och
tillämpa denna rekommendation samt
att uppdra åt SKL:s verkställande direktör att låta förbundskansliet genomföra ett
bredare arbete för att ta fram underlag för mer långsiktiga landstingsgemensamma
överväganden kring utveckling av den digitala vården.
Bakgrund
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till rekommendation till landsting och
regioner om hantering av patientavgifter för digitala vårdkontakter i primärvården.
Förslaget är att rekommendera en lägsta avgiftsnivå om 100 kronor vid en sådan
kontakt.
Motivet till en rekommendation är både att stimulera utvecklingen av digitala
vårdtjänster och att undvika att framkalla oönskade beteenden hos patienter och
vårdgivare.
Samtidigt med beslutet om rekommendationen föreslås att ett bredare arbete initieras
för att ta fram underlag för mer långsiktiga, landstingsgemensamma överväganden
kring utvecklingen av den digitala vården.
Rekommendationen redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se

BILAGA 1
2018-03-16

1 (4)

Till landstingsstyrelserna och
regionstyrelserna

Rekommendation om en för alla landsting och regioner lägsta
nivå för patientavgift vid digitala vårdkontakter i primärvården
Beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vid sammanträde
den 16 mars 2018
att rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa en lägsta nivå för
patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i primärvården enligt vad som
framgår av denna rekommendation,
att i skrivelse till landsting och regioner rekommendera dem att omgående godkänna
och tillämpa denna rekommendation samt
att uppdra åt SKL:s verkställande direktör att låta förbundskansliet genomföra ett
bredare arbete för att ta fram underlag för mer långsiktiga landstingsgemensamma
överväganden kring utveckling av den digitala vården.
Bakgrund
I maj 2017 beslutade SKL:s styrelse om en rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster. Bakgrunden var den ökade omfattningen av
digitala vårdkontakter och att den ersättning som tillämpades ansågs som orimligt hög.
Den rekommenderade utomlänsersättningen för digitala vårdkontakter är 650 kr för
läkarbesök, 600 kr för besök hos psykolog eller kurator samt 300 kr för övrig
sjukvårdande behandling. Ersättningen är inklusive patientavgift. Av Riksavtalet för
utomlänsvård (RIA) och hälso- och sjukvårdslagen 1 följer att utomlänspatienter ska
betala patientavgift enligt de regler som fastställts av vårdlandstinget. När
vårdlandstinget fakturerar hemlandstinget dras patientavgiften av från priset. Detta
innebär att hemlandstinget får betala mer per besök ju lägre patientavgiften är i
vårdlandstinget. Om en vårdkontakt är avgiftsfri får hemlandstinget betala hela
ersättningen, dvs. 650 kr för ett läkarbesök och 300 för besök hos sjuksköterska.
Patientavgifter i primärvård
Landstingen har stor frihet att ta ut olika avgifter för olika typer av tjänster. Det
innebär t.ex. att avgifter kan differentieras mellan yrkeskategorier, mellan olika tider
på dygnet och mellan olika typer av kommunikations-/besöksformer (fysiskt, telefon,
digitalt). Därmed är det fullt möjligt att inom ett landsting ha olika avgifter för fysiska
1
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och digitala besök. Däremot måste landstinget behandla alla patienter lika givet en och
samma tjänst inom den öppna vården, såvida det inte är särskilt bestämt (t.ex. personer
över 85 år). Det finns således inga legala hinder för landstingen att träffa en
gemensam överenskommelse om patientavgifter för digitala vårdkontakter.
Alla landsting utom ett tar ut en patientavgift för fysiska besök hos läkare i primärvård. Avgiften varierar mellan 100 kr och 300 kronor. I stort sett alla landsting har
samma patientavgift för digitala som fysiska läkarbesök. 13 landsting har samma
avgift för sjukvårdande behandling som för läkarbesök; i övriga är avgiften lägre för
sjukvårdande behandling. I några få landsting är besök hos sjuksköterska kostnadsfritt.
Landstinget Sörmland är idag det enda landsting som har avgiftsfrihet i primärvården.
Konsekvenser av avgiftsfrihet vid digital vård
Det finns mycket som talar för att avgiften vid digitala vårdkontakter, som är
lättillgängliga och gränslösa, har större betydelse än vid fysisk vård. I synnerhet för
normalfriska, tillfälligt sjuka patienter. Att valet faller på en vårdgivare som kan
tillhandahålla en avgiftsfri tjänst är högst sannolikt. Statistiken över utomlänskontakter i den digitala vården visar också att konsumtionen av vård är betydligt högre
bland 19-åringar (som har avgiftsfrihet) jämfört med 20-åringar (som betalar avgift).
Avgiftsfrihet för digitala vårdkontakter kan innebära en risk för ökad konsumtion av
vård som kanske inte är helt motiverad av medicinska skäl. Olikheterna i
patientavgifter kan också skapa oönskade incitament för vårdgivares etablering.
En gemensam hantering av patientavgifter för digitala vårdkontakter
Mot den beskrivna bakgrunden bedöms det, på kort sikt, finnas goda skäl för att
rekommendera alla landsting och regioner att ha en patientavgift för digitala
vårdkontakter. Rekommendationen kan ange nivån på avgiften och om den ska gälla
både läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Den hindrar självfallet inte
landstingen från att fastställa andra avgifter eller avgiftsfrihet i den fysiska vården.
De tänkbara handlingsalter nativ som övervägts är följande:
1. En rekommendation om att alla landsting inför en enhetlig avgift för alla
digitala vårdkontakter, oavsett yrkeskategori, på 200 kronor per besök.
Nivån 200 kronor är den vanligast förekommande patientavgiften och redan idag
betalar många patienter 250 kr för digitala vårdkontakter; något som talar för att
patienterna uppskattar lättillgängligheten. En annan aspekt är att 1177 Vårdguiden på
telefon, som är avgiftsfri, så långt möjligt ska vara första linjen som tar emot samtal
för rådgivning av sjuksköterska. Frågan om hur framväxten av ytterligare sjukvårdsrådgivning i digital form bör ske är en viktig fråga i ett långsiktigt perspektiv. På kort
sikt kan en enhetlig avgift premiera kontakter med 1177 Vårdguiden. En enhetlig
avgift är också en enkel konstruktion.
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2. En rekommendation om att alla landsting inför en patientavgift för digitala
vårdkontakter som är 200 kr för läkarbesök och 100 kr för sjukvårdande
behandling.
Nivån 200 kronor är den vanligast förekommande patientavgiften för läkarbesök och
sjukvårdande behandlingar i primärvård och skulle troligen vara tillräckligt hög för att
inte riskera en starkt ökad efterfrågan. En differentiering av avgiftsnivån baserat på
yrkeskategori, där sjukvårdande behandlingar åsätts en lägre avgift, finns idag i några
landsting, som t.ex. kan ha avgiftsfrihet eller en låg patientavgift för besök hos
sjuksköterskor i syfte att styra över fler besök från läkare till sjuksköterskor. Att styra
mot lägsta effektiva omhändertagandenivå skulle kunna tala för en sådan lösning.
3. En rekommendation om att alla landsting inför en minimiavgift för samtliga
digitala vårdkontakter på 100 kr per besök. Varje landsting avgör sedan om
man vill sätta sin avgift högre, om man vill differentiera mellan yrkeskategorier etc.
Detta alternativ tar framför allt fasta på att förhindra avgiftsfrihet i digital vård p.g.a.
risken för att det skapar en ökad och ej medicinskt motiverad konsumtion. 100 kr per
besök är den nu förekommande, lägsta avgiften i primärvården. Alternativet lämnar i
övrigt helt öppet för varje landsting att överväga sin avgiftsstruktur.
Slutsats

Utifrån de synpunkter som framkommit under de tidigare diskussionerna i frågan
bedöms det tredje alternativet vara det som ger störst möjlighet till anpassning utifrån
de variationer i patientavgifter som finns idag.
Alternativet att avstå från en rekommendation, i avvaktan på mer långsiktiga
landstingsgemensamma överväganden om formerna för att erbjuda hälso- och
sjukvård via digitala lösningar, kan på kort sikt innebära risker som har beskrivits
ovan. Det handlar främst om risker för en ökad, ej medicinskt motiverad, konsumtion
av digital vård och risk för etableringar som är tveksamma ur ett konkurrensperspektiv.
Fortsatt arbete
Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att förbättra vården genom nya former
för kommunikation, informationsbehandling och kunskapsförsörjning m.m. Den
pågående, snabba utvecklingen av digitala vårdtjänster aktualiserar ett antal frågor när
det gäller vårdens framtida utveckling. Det handlar bl.a. om hur de nya digitala
vårdtjänsterna kan ses i den nuvarande vårdstrukturen och hur den påverkar de
vårdkedjor och den struktur som nu är etablerad.
Regeringen beslutade den 1 mars att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen Ordning
och reda i vården 2 att analysera ”hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade
2
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nätdoktorer kan skapas med beaktande av principen om en behovsstyrd vård”.
Samtidigt gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över omfattningen av och
inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns samt ge rekommendationer om
vilken vård som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på
hur kvaliteten ska kunna följas upp. Syftet med beslutet är ”att styra upp en relativt ny
marknad som har inneburit en ökad tillgänglighet men också potentiellt risker för både
skattemedel och för patienter om de används fel”.
Patientavgifterna är endast en del av finansierings- och styrsystemet i hälso- och
sjukvården. En rekommendation om gemensam patientavgift vid digitala
vårdkontakter kan ses som en tillfällig åtgärd i avvaktan på mer långsiktiga lösningar.
Ett arbete bör därför initieras i förbundskansliet för att ta fram underlag för mer
långsiktiga, landstingsgemensamma överväganden kring vilken vård som ska erbjudas
digitalt, vad som kan göras gemensamt t.ex. inom 1177, hur kvalitetssäkring och
uppföljning ska ske samt hur regler för utomlänsvård och ersättningar m.m. kan stödja
en önskad utveckling.
Sveriges Kommuner och Landsting
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK362
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-08

Regionfullmäktige

Länstrafiktaxa 2019

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning
Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg
för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och
betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019.
Eftersom datum för införandet inte kan specificeras på grund av
upphandlingsprocessen, kommuniceras detta datum senare.
Förslag till förändringar
Nedan sammanfattas de föreslagna förändringarna:
• Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 procent.
• Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 procent sker även i ny
mobilapp
• Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 procent.
• Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
• Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.
Påladdningsbart buss- och tågkort ska finnas även i fortsättningen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Trafiknämnden, protokollsutdrag § 34/2018
Regionstyrelsens protokollsutdrag § 87/18
Förslag till beslut – Länstrafiktaxa 2019 reviderad efter RS
Bilaga 1 - Länstrafiktaxa 2019 reviderad efter RS
Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§87

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att texten i dokumentet ändras till att ett påladdningsbart buss- och tågkort ska finnas
även i fortsättningen.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg för
2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och
betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019. Eftersom
datum för införandet inte kan specificeras på grund av upphandlingsprocessen,
kommuniceras detta datum senare.
Yrkande
- Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande, där regionstyrelsen
föreslås besluta
"att texten i dokumentet ändras till att ett påladdningsbart buss- och tågkort ska finnas
även i fortsättningen."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Mikael Johansson (M), Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP),
Roland Gustbée (M), Yngve Filipsson (L), Sven Sunesson (C).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet 11.05-11.10 för överläggningar.
Beslutsordning
När ärendet återupptas finner ordförande att följande två förslag till beslut finns:
1. Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår ordförandes tilläggsyrkande och
finner att det bifalls.
Föredragande
Ulf Petersson, ekonomichef Länstrafiken Kronoberg
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Trafikdirektör
Beslutsunderlag







§ 135 RSAU Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
§ 34 TN Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
Länstrafiktaxa 2019 (TN 20180420)

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§135

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/18 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och
betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019. Eftersom
datum för införandet inte kan specificeras på grund av upphandlingsprocessen,
kommuniceras detta datum senare.
Datum för införande är avhängigt av upphandlingsprocessen, och kommuniceras därför
senare.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP) och Sven Sunesson (C).
Föredragande
Ulf Petersson, ekonomichef Länstrafiken Kronoberg
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
Länstrafiktaxa 2019 (TN 20180420)
§ 34 TN Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

§34

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med upprättad handling och föreslagna
ändringar.
Sammanfattning

Taxeförändringarna 2019 härrör till introduktion av nytt biljett- och betalsystem för
kollektivtrafiken och beräknas träda i kraft under första halvåret 2019.
Nedan sammanfattas de förändringar som föreslås införas 2019, vid ett datum som
meddelas senare:
• Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 %.
• Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 % sker även i ny mobilapp
• Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 %.
• Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
• Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om relevant information till taxebeslutet.
Föreslås att stryka informationen om datum för avslutningen av användandet av
reskassekort då detta inte berör taxan.
Förslag till beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med upprättad handling.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
 Länstrafiktaxa 2019 - förslag till trafiknämnden
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR
SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2019
RESEKORT
MOBILBILJETT
SUBVENTIONERADE RESOR
MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP
BESÖKSBILJETT
RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER
TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN
DUO/FAMILJ
SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET
FRITIDSKORT
KONTANTTILLÄGG
SKOLKORT, BUSS
SKOLKORT, TÅG
FÄRDTJÄNSTTAXA
NÄRTRAFIKTAXA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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34
35
36

TAXOR:
PERIODKORT BUSS
PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS, SYDTAXA 2.0
STUDERANDEKORT BUSS
STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
UNGDOMSKORT BUSS
UNGDOMSKORT TÅG (ANDRA KLASS)
ENKELBILJETTER BUSS (OCH TÅG ANDRA KLASS)
ENKELBILJETTER ÖVER LÄNSGRÄNS, SYDTAXA 2.0
ENKELBILJETTER TÅG FÖRSTA KLASS
ÖVRIGT
SKOLKORT BUSS
SKOLKORT TÅG
SOMMARLOVSKORT
FRITIDSKORT
FÄRDTJÄNST, ENKELBILJETT
FÄRDTJÄNST, PERIODKORT
JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2018-03-15
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1

BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som
är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets
länstrafiksorganisationer.
År 2017 hamnade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 52 %,
vilket är en ökning på sju procentenheter mot 2016 (45 %). Detta värde är också något
högre än riksgenomsnittet (45 %).
Länstrafiktaxan för 2018 innebar följande:






Priset för Resekort Period för 2 zoner sänktes med 60 kr.
Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner sänktes med 70 kr
Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjdes med 20 kr.
Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt länsgiltighet, höjdes med 30 kr.
Särskild prissättning för nattrafik, den s k nattaxan, upphörde. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
 Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphörde. Resenär är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
 Taxa för färdtjänst uppdaterades för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk för färdtjänst som trädde i kraft
den 1 juli 2017.
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SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2019

Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2019, vid ett datum som meddelas
senare:






Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 %.
Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 % sker även i ny mobilapp
Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 %
Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med prisförändringar
för reskassa.

Påladdningsbart buss- och tågkort ska finnas även i fortsättningen.
Som respons på skrivelser har Trafiknämndens presidium enligt § 8. TN 2017-02-23
uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta
har analyserats och kostnadsbedömts och med anledning av förestående förändringar i
teknik och regelverk så kommer beslutet att hanteras i samband med nästkommande
taxeskifte.
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2019. Under löpande år kan mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med
marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden
ryms inom fastställd budget.
Taxeförändringarna 2019 härrör till introduktion av nytt biljett- och betalsystem för
kollektivtrafiken och beräknas träda i kraft under första halvåret 2019. Då ett
införandedatum för det nya systemet inte kan specificeras p g a förseningar som härrör
till upphandlingsprocesser så kommer detta datum att kommuniceras senare.
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2.1

HANDLINGSPLAN FÖRSÄLJNINGSKANALSSTRATEGI

Den av Trafiknämnden (§ 25 TN 2017-03-30) beslutade försäljningskanalsstrategin som
omfattar länstrafikens verksamhet för åren 2017-2020 innehåller en åtgärdsplan för
försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie taxa (se nedan)
som ska samverka med taxearbetet för varje år under perioden.
Syftet med försäljningskanalsstrategin är att stimulera överflyttning till de prioriterade
försäljningskanaler där länstrafiken har bäst kontakt med kunden och där kunden kan nås
av uppdaterad information. De prioriterade försäljningskanalerna är en bärande del i
Framtidens Resesystem som kommer att tas i bruk successivt fram till 2020 då det
nuvarande biljettsystemet tas ur drift.
Denna plan har reviderats i mars 2018 med hänsyn till försenad upphandling av
mobilapp. Fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för respektive förändring genomförs
i samband med taxerevideringar.
Handlingsplan för åtgärder enligt den beslutade försäljningskanalsstrategin:
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RESEKORT

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och
reskassa.
3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i en zon.
3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.
3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna.
3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.
3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.
3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop. Sjuzonskortet
är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna.
3.8 Resekortet buss län (30 dagar)
Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så är
respektive länsgräns även taxegräns.
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3.9 Periodkort tåg (30 dagar)
Sedan 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för
periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i
andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund – Älmhult eller Växjö – Hässleholm.
Periodkorten för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken. Periodkort för
tåg gäller inte på SJ X2000. Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första
klass och finns i följande varianter:








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

3.10 Studerandekort (30 dagar)
Sedan 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet. Studerandekort ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris. Nytt nationellt förslag:
Studenter berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en
studietakt på minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på
en studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
8

3.11 Ungdomskort (30 dagar)
I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet.
Ungdomskortet ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär
samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder. Vid
resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län

3.12 Studerandekort, giltighet i Sydtaxan – dvs över länsgräns
I och med taxeskiftet i december 2014 infördes studeranderabatt på länsgränsöverskridande periodprodukter inom taxesamarbetet i södra Sverige. Rabatteringen på
dessa produkter är 25 % på ordinarie pris för den valda sträckan. Studenter som är
berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en studietakt på
minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på en
studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och
kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el
Studentkort).
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3.13 Årskort (ett år)
Årskorten säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas
på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs för hela giltigheten, men kan på
grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas
enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter
medges ej återlösen.
Årskorten för buss finns i följande varianter:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Årskorten för tåg finns i följande varianter:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader.
Årskorten kan kombineras med giltighet för zoner i Sydtaxeområdet enligt Sydtaxa 2.0.
3.14 Reskassa
Sedan införandet av dagens biljettsystem 2009 finns möjlighet att ladda reskassa på
Resekortet. Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med
kollektivtrafik till och från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar
och Jönköpings län.
Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp
från och med 9 december 2012 är 100 kronor.
Betalning med reskassa ger 10 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris inom Kronobergs
län från och med ett datum under första halvåret 2019 (kommuniceras senare). Varje län
fastställer rabattsats för resor inom sitt län. Därför kan den totala rabattsatsen för en
länsgränsöverskridande resa bli annorlunda.
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Kvarvarande reskassesaldo kommer att kunna omvandlas för köp i det nya
biljettsystemet och knytas till en personlig kundprofil.
4
MOBILBILJETT
Mobilbiljetten visas upp i länstrafikens mobilapp och kan köpas för resor till och från
samt inom länen som ingår i Sydtaxeöverenskommelsen.
I och med Taxa 2019 likställs priset för enkelbiljett som betalas med mobilappen eller
med reskassa. Betalning med mobilapp ger 10 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris
inom Kronobergs län från och med ett datum under första halvåret 2019 (kommuniceras
senare).
Under året introduceras att mobilappen även kan vara bärare av periodprodukter
(funktionsmässigt likställda Resekort Period). Köp av periodprodukter via mobilappen
prissätts enligt sedvanlig rabattering på Mina sidor, dvs med 10 % rabatt.
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5

SUBVENTIONERADE RESOR

I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar bidrag är varje resa subventionerad
med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år förfrågningar om ytterligare
subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid förfrågningar
om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa:
 Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken
träffat skolskjutsavtal med.
 Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad
regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Trafiknämnden kan besluta om enstaka
undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer.
6

MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:
Inköp av reskassa:
10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort
Inköp av periodkort:10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort
Inköp av endagskort:
10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
Enkelbiljetter:
10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000
biljetter/kalenderår
7

BESÖKSBILJETT

I och med Taxa 2015 introducerades besöksbiljetter som riktar sig till turister och
tillfälliga besökare. Giltighet: 1 respektive 3 dygn. Ålderskategori: 0-19 år, över 19 år
Biljetten kan köpas ombord på buss, i biljettautomater och på fasta försäljningsställen.
Stadstrafik
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

2019
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

2018
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

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

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr
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RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

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

TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN

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

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

SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET

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

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

Samma typ av produkt skickas även kostnadsfritt ut till ungdomar i Kronobergs län som
går i årskurs sex t o m gymnasiet år två enligt det treåriga program som beslutats av
regeringen enligt regeringens förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven.
12

FRITIDSKORT

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

KONTANTTILLÄGG

Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i
buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska
kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att
användas i Länstrafikens verksamhet.
14
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SKOLKORT BUSS

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

Pris i % av länskort buss
75
60
Pris i % av fyrzonskort buss
75
60
Pris i % av tätortskort buss
75
60

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

Pris i % av länskort tåg
75
60
Pris i % av fyrzonskort tåg
75
60

16 FÄRDTJÄNSTTAXA
Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för den
allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.
Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsttaxan i de kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Detta innebär att Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fastställer färdtjänsttaxan för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
17 NÄRTRAFIKTAXA
Närtrafiken innebär resmöjligheter för ökad trygghet och flexibilitet på landsbygden.
På samma sätt som tidigare gällde för kompletteringstrafiken är närtrafiken prissatt som
den allmänna kollektivtrafiken. Man kan betala mot faktura eller med kontanter. Det går
även att använda Resekortet period genom att visa aktiveringskvitto för aktuell period.
Betalningsalternativ anges vid bokning. Resekortet reskassa eller betalkort gäller inte.
Fr o m den 9 december 2018 prissätts även resor i det s k Ljungbyprojektet enligt
Närtrafiktaxan.
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TAXA 2019

PERIODKORT BUSS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

Differens

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

-

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

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

-

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

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

-

Årskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

17

19

TAXA 2019

PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

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

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

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

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

639
864
981
1 053
1 125
1 206
1 296

639
864
981
1 053
1 125
1 206
1 296

-

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

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

-

Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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TAXA 2019

PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

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

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

-

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

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

-

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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TAXA 2019

SYDTAXA 2.0 PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

351
451
591
701
781
861
951
1 051

360
390
600
890
970
1 050
1 140
1 240

351
521
771

360
520
600

901
981
1 061
1 151
1 251

1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

Differens

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

–9
+ 61
–9
– 189
– 189
– 189
– 189
– 189

30-dagarskort tåg andra klass:
Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
171
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

–9
+1
+
– 189
– 189
– 189
– 189
– 189

Enligt Sydtaxa 2.0 rabatteras en länsgränsöverskridande periodprodukt med 35 % av
priset för den billigaste periodprodukten i varje län som ingår i den aktuella
periodkortsrelationen.
För Kronoberg innebär detta i Taxa 2019 en rabattering om 189 kr (540 * 0.35).
Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så
blir merkostnaden för den zonen 351 kronor.
Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.
Sydtaxa 2.0 införs under 2019, exakt tidpunkt meddelas senare.
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TAXA 2019

STUDERANDEKORT BUSS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

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

405
480
585
665
725
790
855
930

405
480
585
665
725
790
855
930

-

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

365
432
527
599
653
711
769
837

365
473
527
581
635
698
756
819

-
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TAXA 2019

STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

530
720
815
875
940
1 005
1 080

530
720
815
875
940
1 005
1 080

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

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

22

477
648
734
787
846
904
972

477
648
734
787
846
904
972

-
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TAXA 2019

UNGDOMSKORT BUSS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

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

405
480
585
665
725
790
855
930

405
480
585
665
725
790
855
930

-

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

365
432
527
599
653
711
769
837

365
432
527
599
653
711
769
837

-
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TAXA 2019

UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

530
720
815
875
940
1 005
1 080

530
720
815
875
940
1 005
1 080

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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477
648
734
787
846
904
972

477
648
734
787
846
904
972

-
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TAXA 2018

Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER BUSS OCH TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

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

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

-

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

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

-

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

-

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

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

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

Differens
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SYDTAXA 2.0 ENKELBILJETTER FÖR RESA
ÖVER LÄNSGRÄNS

Enligt Sydtaxa 2.0 rabatteras en länsgränsöverskridande enkelbiljett med 25 % av priset
för den billigaste biljetten i varje län för aktuell biljettkategori som ingår i den aktuella
reserelationen.
För Kronoberg innebär detta i Taxa 2019 en rabattering om kr 6,75 (27 * 0.25).
Motsvarande rabattering sker för resa i varje län (minst ett) som ingår i berörd biljett.
Exempel: En resa mellan Växjö-Nybro rabatteras med kr 13.75 ((28*0.25)+(27*0.25))
och får ett pris om kr 119.25.
Sydtaxa 2.0 införs under 2019, exakt tidpunkt meddelas senare.
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

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

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

-

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

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

-
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TAXA 2019

ÖVRIGT
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

Reskassa (t o m 30/6 2019)
(10 % rabatt)

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

-

Cykel regiontrafik buss

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Cykel tåg

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Kontrollavgift buss

1 000

1 000

-

Kontrollavgift tåg

1 000

1 000

-
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SKOLKORT BUSS
Kostnad/månad
exkl. moms
2019
2018

Differens

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

875
700

875
700

-

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

630
505

630
505

-

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

380
305

380
305

-
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SKOLKORT TÅG
Kostnad/månad
exkl. moms
2019
2018

Differens

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

1 020
815

1 020
815

-

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

770
615

770
615

-

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

250
100
100
0

250
100
100
0

-

Endagsbiljett län buss (inkl. moms)

122

122

Praktikkort (inkl moms)

260:-/520:-

Gruppbiljett enkelresa stadstrafik

216

192

-

Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

345

300

-

(10/20 resor)
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SOMMARLOVSKORT
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Giltighet under två sommarmånader
Sommarlovskort, län tåg & buss
1 080
Sommarlovskort, län buss
930
Sommarlovskort, stadstrafik
405
33

TAXA 2019

Differens

1 080
930
405

-

FRITIDSKORT
(jämförpris
/månad)

Pris
2019

Pris
2018

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

(182)

820

820

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

(227)

1 020

1 020
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FÄRDTJÄNST ENKELBILJETT

Enkelbiljetter
Pris 2019
Resa antal zoner
inkl moms
Vuxen, bokning dagen före resan
1
zon
40
2
zoner
55
3
zoner
70
4
zoner
80
5
zoner
95
6
zoner
115
7
zoner
130
8
zoner
145
9
zoner
155
10 zoner
170
11 zoner
185
12 zoner
200

Pris 2018
inkl moms

Differens

40
55
70
80
95
115
130
145155170185200-

-

Vuxen, bokning samma dag som resan
1
zon
50
2
zoner
65
3
zoner
80
4
zoner
100
5
zoner
120
6
zoner
140
7
zoner
165
8
zoner
180
9
zoner
195
10 zoner
215
11 zoner
230
12 zoner
250

50
65
80
100
120
140
165
180
195
215
230
250

-

Ungdom 7 – 19 år, bokning dagen före resan
1
zon
30
2
zoner
35
3
zoner
45
4
zoner
50
5
zoner
60
6
zoner
70
7
zoner
80
8
zoner
90
9
zoner
100
10 zoner
110
11 zoner
120
12 zoner
130

30
35
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130

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

35
40
55
65
75
85
100
110
120
135
150
165

-

FÄRDTJÄNST PERIODKORT
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

-

300
355
420
480
530
590
640

300
355
420
480
530
590
640

-

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

32

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2018-03-15

Jönköping

Vuxen
enkelbiljett
1 zon
30

Vuxen
enkelbiljett
taktaxa
130

Periodkort,
ord pris
30 dagar
680
800
1140

Anmärkning
1 zon
2 zoner
Länskort

Kalmar

28

113

610
870
1130
1330
1440

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

Blekinge

25

130

459
659
859
1059

1 zon
2 zoner
4 zoner
8 (län)

Skåne (Jojo*) 35

122

550

1-2 zoner storstad

35

122

450
700
880
1100
1250

1-2 zon (ej storstad)
3 zoner
4-6 zoner
7-9 zoner
10 (län)

Skåne (ny**) 25

105

550

Liten zon storstad

25

105

450
850
1225

Liten zon (småstad)
Mellanzon
Stor zon

26

216

620
720
820
920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620

1 zon tåg & buss
2 zoner tåg & buss
3 zoner tåg & buss
4 zoner tåg & buss
5 zoner tåg & buss
6 zoner tåg & buss
7 zoner tåg & buss
8 zoner tåg & buss
9 zoner tåg & buss
10 zoner tåg & buss
Län tåg & buss

Halland

(Lund, Malmö, Helsingborg)

(Lund, Malmö, Helsingborg)

* Avser periodproduk
** Avser periodproduk
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Administrativa taxor och
avgifter inom Region
Kronoberg 2019
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18RGK599

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§88

Administrativa taxor och avgifter
inom Region Kronoberg 2019
(18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet
med bilaga 1.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet
med bilaga 1.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 136 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019
 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
 Bilaga 1 - Regelverk för administrativa avgifter 2019

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§136

Administrativa taxor och avgifter
inom Region Kronoberg 2019
(18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet
med bilaga 1.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg.
Följande avgiftsförändringar inom de administrativa taxorna föreslås:
Påminnelse- och inkassoavgift
Föreslås att att påminnelseavgift och inkassoavgift följer högsta lagstadgade påminnelse
och inkassoavgift enligt Lagen (1981:739) 4 § om ersättning för inkassokostnader m.m.
Påminnelseavgift (2018): 60 kr och inkassoavgift (2018): 180 kr.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet
med bilaga 1.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
 Bilaga 1 - Regelverk för administrativa avgifter 2019

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-03-13

Regionstyrelsen

Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i
enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning
Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg.
Följande avgiftsförändringar inom de administrativa taxorna föreslås:
Påminnelse- och inkassoavgift

Föreslås att att påminnelseavgift och inkassoavgift följer högsta lagstadgade
påminnelse och inkassoavgift enligt Lagen (1981:739) 4 § om ersättning för
inkassokostnader m.m. Påminnelseavgift (2018): 60 kr och inkassoavgift (2018):
180 kr.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga 1 – Regelverk för administrativa avgifter

Sida 1 av 1

Region Kronoberg
Ekonomi
Vårdstöd

REGELVERK FÖR ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Avskrift av allmän handling
Digital handling

Kostnadsfritt i samband med digitalt utlämnande. Om utskrift görs med
anledning av en sekretessprövning utgår samma avgift som vid utlämning av
papperskopia (se nedan).
Papperskopia

1-9 kopior

0 kronor

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

6 kronor/sida

Ovanstående handling lämnas avgiftsfritt till:
-

Andra enheter inom landstinget

-

Företagshälsovård som är anlitad av landstinget

-

Annan offentligt finansierad vårdgivare

-

Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

-

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Faktureringsavgift

Faktureringsavgift för kopior, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och
foton tas ut om kopiorna inte hämtas på respektive enhet.
Faktureringsavgift

50 kronor

Kravhantering
Påminnelseavgift
Om gäldenären inte betalar inom betalningsvillkoren skickas en
betalningspåminnelse på högsta lagstadgade påminnelseavgift ut, 60 kronor
(2018).
Inkassoavgift
Regelverk för administrativa avgifter
2019

Sida 1 av 2

REGION KRONOBERG

Om kravet trots påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav på högsta
lagstadgade inkassoavgift ut, 180 kronor (2018).

Avbetalningsplan

För det fall gäldenären önskar en avbetalningsplan kan det göras efter
överenskommelse, avgift tillkommer motsvarande den avgift anlitat
inkassoföretag tar.
Uppläggningsavgift
Aviavgift

170 kronor (2018)
60 kronor (2018)

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår enligt 6§ räntelagen från förfallodag till dess full betalning
sker. Räntesatsen regleras av räntelagen och uppgår till gällande referensränta plus
8 %.

Sida 2 av 2

Budget 2019 med
flerårsplan 2020-2021
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18RGK1002

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§89

Budget 2019 med flerårsplan 20202021 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
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.
Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga
organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan
ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. I bifogat protokoll redovisas
genomförd samverkan om budgetförslaget 2019 från den politiska ledningen, samt de
synpunkter som de fackliga företrädarna har lämnat på budgetförslaget.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
"att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
Alliansens Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021, med bilaga."
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå."
- Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) yrkande.
- Robert Olesen (S), Henrietta Serrate (S), Michael Öberg (MP), ordförande Anna
Fransson (S) och Daniel Liffner (V) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Yttrande
Martina Ericsson (SD) meddelar att hon inte deltar i beslutet utan återkommer med eget
förslag till regionfullmäktiges behandling av ärendet.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Nej

Avstår

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

Sven Sunesson (C)
Magnus Carlberg (S)

Nej
Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Avstår

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

6

1

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med 8 för, 6 mot
och 1 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C) och Yngve Filipsson (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslag till budget från M, C, KD och L.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag








Förslag till beslut - Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (rev efter samverkan)
§ 137 RSAU Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
Förslag till beslut - Budget 2019-2021
Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP (2018-05-28)
Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L)
Bilaga till Alliansens budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§137

Budget 2019 med flerårsplan 20202021 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om
vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom
skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, KD och L lämnar sitt förslag till budget inför
regionstyrelsen den 5 juni 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2019-2021
 Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP (2018-05-28)

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1002
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-05-28

Regionstyrelsen

Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Vi vill se ett Kronoberg som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors
livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Kronoberg ska vara ett livskraftigt
län där människor vill leva och arbeta!



Du ska känna dig trygg med välfärden i Kronoberg
Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg du bor.
Kronobergarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för god
välfärd och finns där när de behöver hjälp. Vårt mål är att vården i Kronoberg ska vara
personlig och nära till hands. Vi vill därför att Kronobergarna i större utsträckning ska ha
möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom hembesök, digitala
vårdmöten eller självinläggning.
Barnen är vår framtid och grunden till en god hälsa livet ut läggs i unga år. För att öka barn
och ungas hälsa i Kronoberg behöver vi ta krafttag för att bättre samordna regionala,
kommunala och statliga insatser.



Våra medarbetare ska känna sig uppskattade och värdefulla
Det är våra medarbetare som bygger välfärden och de ska känna att de orkar och hinner
göra ett bra jobb. Våra medarbetare har rätt till en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och
ska känna sig sedda, hörda och värdefulla varje dag.
Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera
och utveckla befintliga medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda
utvecklings- och karriärmöjligheter för alla.



Region Kronoberg ska driva på utvecklingen i länet och vara en förebild
nationellt
För att lösa samhällsutmaningar krävs att olika delar av samhället arbetar tillsammans.
Region Kronoberg spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen och ska vara drivande i
att ställa om till ett grönare Kronoberg, skapa goda förutsättningar för näringsliv och
arbeta för en välfungerande infrastruktur i hela länet. Region Kronoberg ska vara en
förebild för resten av landet, exempelvis i arbetet med att ställa om till ett grönare samhälle.

Anna Fransson (S)

Daniel Liffner (V)
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Michael Öberg (MP)

REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Närmare Kronobergaren
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Regionfullmäktige har beslutat om en utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, Närmare Kronobergaren, som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Strategin bygger på fyra strategiska inriktningar:
-

I Kronoberg ska vården vara till för alla
I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
I Kronoberg ska patienternas behov mötas med kompetens och arbetsglädje

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

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

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
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bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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Perspektiv

INVÅNARE
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Både invånare och andra som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva att kvaliteten
på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska möta de legitima
förväntningar och behov som invånarna har samt förvalta ett fortsatt högt förtroende för
verksamheten genom att ständigt förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal/indikatorer
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Företagens framtidstro
Arbetsförmedlingens
konjunkturmått på efterfrågan
de närmaste 6 månaderna
Arbetsförmedlingens mått på
hur många företag som vill
anställa inom ett år
Antal nystartade företag i länet

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

63 %

65 %

68 %

68 %

71 %

71 %

114,6

>100

>100

5 enheter över
riksgenomsnittet

Över
riksgenomsnittet

Över
riksgenomsnittet

814

900

1000

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Region Kronoberg ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
effektivt resursutnyttjande. Det är viktigt för tillgängligheten att utformningen av fastigheter
och lokaler optimeras. Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälsooch sjukvård i ändamålsenliga lokaler.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. En tillgänglig och
välfungerande kollektivtrafik är avgörande för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
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kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att
stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare. Alla
Kronobergare ska oavsett var i länet de bor ha tillgång till kulturella aktiviteter.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal/indikatorer
Andel genomförda besök till legitimerad
personal i primärvården inom 3 dagar
Andel väntande patienter till läkarbesök
inom planerad specialiserad vård som
väntat 90 dagar eller kortare
Andel väntande patienter till behandling
inom planerad specialiserad vård som
väntat 90 dagar eller kortare
Andel telefonsamtal som besvarades av
vårdcentral inom samma dag
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Resandeökning i kollektivtrafiken

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Mättes inte 2017

95 %

97 %

87 %

100 %

100 %

71 %

100 %

100 %

94,4 %

100 %

100 %

43 %

67 %

75 %

3,8 %
(10,1 miljoner resor)

3%
(10,4 miljoner resor)

3%
(11 miljoner resor)

53 %

50 %

50 %

Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen och
studieförbunden, Andel aktiviteter utanför
Växjö kommun (%)

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska alltid bedrivas med hög kvalitet, öppenhet och god
tillgänglighet. Invånarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för
god välfärd och finns där när de behöver den.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Punktlighet stadsbusstrafik +5 min

95 %

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik +10 min

97 %

99 %

99 %

74 %

82 %

84 %

889

1100

1500

Styrtal /indikatorer

Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
1

Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare.
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Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,2/6,7

13,8 / 6,6

13,0/6,5

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på vårdcentralerna.
Minst 75 % allmänspecialister och max 25 % övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera till fler specialistområden inom vårdvalet för att föra
vården närmare patienterna.
Vårdval plus ska avskaffas.
Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg ska
publiceras på 1177.se.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.
Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler i Alvesta, Strömsnäsbruk, Tingsryd och på Teleborg i
Växjö.
Utreda behovet av palliativa vårdplatser i länet.
För att öka den psykiska hälsan bland barn och unga i Kronoberg ska
familjehälsa, familjecentral, barn- och ungdomshabilitering, barn- och
ungdomspsykiatri samt elevhälsa samordna insatser.
Ta fram målvärden över andel personer över 65 år som har en fast vårdkontakt.
Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge förslag på förebyggande
åtgärder.
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila och digitala
lösningar samt genom en förstärkt primärvård.
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MEDARBETARE
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.
Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen:
Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla – Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta ställer krav på ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan
till samverkan och levande dialog alltid är en självklarhet.
Region Kronoberg fortsätter arbeta målmedvetet för att kunna erbjuda en vård som är
oberoende av hyrpersonal. Det är avgörande för att alla i Kronoberg ska få en god hälso- och
sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar det arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region
Kronoberg.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Goda arbetsvillkor och en bra
arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera och utveckla befintliga
medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Inom stora delar av
vårdsektorn påtalas bristen på och svårigheterna med att rekrytera medarbetare, dessa återfinns
även inom i Kronoberg. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad
fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och
karriärmöjligheter för alla. Att säkerställa en god introduktion för nyanställda är av stor vikt
för att skapa trygga medarbetare och det är viktigt att tillvarata och överföra den erfarenhet
och kompetens som redan finns i verksamheterna. Därför arbetar vi vidare med att utveckla
och ta fram karriärtrappor, så som mentorstjänster. Region Kronoberg arbetar också vidare
med att utöka och förbättra möjligheterna för anställda att vidareutbilda sig till specialist på
betald arbetstid.
Att fler arbetar heltid är viktigt för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov, ger en bättre
arbetsmiljö och leder samtidigt till ett mer jämställt samhälle. För att öka antalet heltidsarbetare
ska Region Kronoberg arbeta aktivt med att uppmärksamma de fördelar som finns, både för
enskilda medarbetare och för arbetsplatsen som helhet, med att fler arbetar heltid. Detta sker
exempelvis genom riktade kampanjer och ”prova på-perioder”.
För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att medarbetarnas engagemang, motivation och
drivkraft uppmuntras och stimuleras. Det kan exempelvis göras genom att öka medarbetarnas
möjlighet till ansvar och befogenhet i verksamheten.
Alla medarbetare ska känna att de orkar och hinner göra ett bra jobb. Region Kronoberg ska
sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa och alla medarbetare ska kunna
förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
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Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

5,4 %

5,2 %

5,0 %

HME (Hållbart medarbetarengagemang)

77

78

80

Kostnader för hyrpersonal i förhållande
till kostnad för egen personal inom hälsooch sjukvård (%)

6,7 %

2%

1%

Personalomsättning

5,7 %

5,3 %

5%

Andel heltidsarbetande

63,5 %

70 %

80 %

Andel medarbetare som nyttjar
friskvårdsbidraget

40,6 %

50 %

70 %

Styrtal/indikatorer
Sjukfrånvaron

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Säkerställa att lönekriterier finns och används på samtliga
arbetsplatser. Lönekriterier ska tas fram i samverkan mellan
arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer.
Intensifiera arbetet med att tillvarata nyanlända med
vårdkompetens.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Erbjuda nyanlända med bekräftad vårdkompetens praktik inom
vården.
Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få
del av externa projektmedel.
Genom ett metodiskt arbete öka antalet heltidsarbetande.
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
Delade turer ska avskaffas.
Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.
Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till
kompetensutveckling.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet, vilket kräver 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, digitalisering och
omvärldsbevakning.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur genomförda och pågående insatser påverkar målen för
verksamheten. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Region Kronoberg ska initiera ett arbetsmarknadspolitiskt råd i Kronoberg. Arbetet ska
grundas i det samverkansavtal som tecknats mellan Regionsamverkan i Sydsverige och
Arbetsförmedlingen i Södra Sverige. Samverkansarbetet ska ta sin utgångspunkt i den regionala
utvecklingsstrategin, kompetensplattformen och Arbetsförmedlingens direktiv.
Det arbetsmarknadspolitiska rådet bör bestå av flera olika aktörer som kan bidra med både
analyser och enskilda insatser för att utveckla den regionala arbetsmarknadspolitiken. Särskilt
viktiga är arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationer, de olika utbildningsaktörerna i
regionen t ex kommuner, lärosäten, privata eftergymnasiala utbildningar, yrkes- och
folkhögskolor.

EFFEKTIVA OCH KVALITATIVA PROCESSER I
VERKSAMHETEN
Mål
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,5

1,3

1,2

Antibiotikaförskrivning, antal recept per
1000 invånare

316

250

250

14,6 %

9,0 %

7,8 %

5,0

4,8

4,5

Styrtal/indikatorer

Vårdrelaterade infektioner
Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

2

Nationellt mål Patientsäkerhetssatsningen.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Samhällsutmaningar löses inte av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan
olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället.
Grunden för Region Kronobergs arbete med att vara en drivande utvecklingsaktör är den
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. I utvecklingsstrategin prioriteras
utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa folkhälsa, hållbarhet och en cirkulär
ekonomi. Det innebär att utmaningar sätts i centrum och att arbetet för att möta utmaningarna
sker över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt med god kunskap om nuläge och önskeläge
samt noga val av insats för att nå utsatta mål.

Mål
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal/indikatorer

Utfall 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal företag som Region Kronoberg nått
direkt eller indirekt via våra bolag eller
andra som finansieras av Region
Kronoberg

720

900

1 000

Antal elever Region Kronoberg nått för
3
att främja medvetna studieval

6725

7500

8000

Mättes ej 2017

300

500

Mättes ej 2017

135

225

Antal företag som utnyttjat Region
Kronobergs kostnadsfria konsulttimmar
-

varav antal företag som drivs av
kvinnor

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i Region Kronobergs arbete och
verksamheter. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region där framtidens
klimat tillsammans med en välmående befolkning är de centrala utmaningarna. Verksamheten
ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att regionala och
nationella miljömål uppnås.
Användningen av fossila drivmedel i kollektivtrafikens och regionens fordon ska fortsatt
minska. Att resa kollektivt ska vara förstahandsvalet vid tjänsteresor. Region Kronoberg gör

Siffror avser VO-collage, Mot nya höjder och de arbetsplatsbesök i Region Kronobergs verksamheter som alla
länets årskurs 8-elever bjuds in till årligen.
3

15

bra och medvetna produktval genom tillexempel minskning av plaster från fossila bränslen i
hälso- och sjukvårdsmaterial och ökad andel ekologiska livsmedel.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal /indikatorer
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
6
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket

4

5

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

43 %

75 %

75 %

99,8 %

99,8 %

99,8 %

95 %

95 %

95 %

56 %

60 %

70 %

Plats 4

Plats 3

Plats 2

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete.
Aktivt arbeta med innovationsdriven upphandling.
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Tillsammans med andra aktörer inrätta ett arbetsmarknadspolitiskt
råd i Kronoberg.
Källsortering av allt avfall ska ske inom samtliga verksamheter i
Region Kronoberg.
Att i ägardirektiv ge Växjö Småland Airport i uppdrag att aktivt
arbeta för att trafiken på flygplatsen ställs om mot en mer
miljömedveten trafik.
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
I Äldrehälsa Kronoberg ska alla delar av hälso- och sjukvården
inkluderas (primärvård, slutenvård och hemsjukvård).
Löpande utveckla och implementera e-Hälsoarbetet tillsammans
med länets vårdcentraler.
Att öka möjligheten till olika former av rehabilitering, till exempel
genom naturupplevelser, kulturaktiviteter och fysisk aktivitet.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens bussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Regionala
utvecklingsnämnden

Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.

Målvärden för 2019 och 2021 tas fram i pågående process med nytt hållbarhetsprogram 2019-2022 för Region
Kronoberg. Aktuella målvärden satta för 2019 och 2021 baseras på de målvärden som sattes i Region Kronobergs
budget 2018 i samtliga fall utom dem där det målet för 2018 redan nåtts.
5 Se fotnot 3 (ovan).
6 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
4
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Fler YH-utbildningar ska startas i länet.
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Perspektiv

EKONOMI
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av medarbetarnas
kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga
bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg i nuläget ha ett
resultatmål över tid om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 6570 miljoner kronor, motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt,
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

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

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

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

1,6 %

1,0 %

1 % över tid

Nettokostnadsutveckling totalt, (%)

5,9 %

4,5 %

4%

Per invånare

4,3 %

3,5 %

3,0 %

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

104,5 %

43 %

52 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta mål, följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2019 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2018. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2021 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2018.

Finansiering, mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Skatter
Preliminärskatt

4 543

4 837

4 857

5 004

5 177

5 382

-14

-8

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

929

975

962

1 015

1 046

1 088

Kostnadsutjämningsavgift

-182

-203

-199

-207

-212

-220

45

45

45

46

47

47

Regleringsavgift

-77

-60

-94

-32

-11

-19

Bidrag läkemedel inom
förmånen

491

526

526

555

575

595

44

44

44

31

19

0

5 779

6 157

6 141

6 412

6 641

6 873

84

40

25

30

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-53

-63

-73

varav finansiell del
pensioner

-36

-49

-49

-62

-72

5 825

6 151

6 113

6 379

6 593

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

25
-103
-102
6 795

Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 201 och prognos 2018

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

Skattesats 2019
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2018.
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Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2018. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2018.
Läkemedelsförmånen
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2018 till 555 mnkr baserat på Socialstyrelsens
höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2021 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2019-2021
Region Kronobergs budget för år 2019 ger ett resultat på 67 mnkr, se resultatbudget för
planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2017
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-5 534

-5 802

-6 077

-6 232

-6 437

-206

-229

-235

-269

-288

-5 740

-6 031

-6 312

-6 501

-6 725

Skatteintäkter

4 529

4 857

5 004

5 177

5 382

Generella statsbidrag och
utjämning

1 250

1 284

1 408

1 464

1 491

84

25

30

25

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-63

-73

-103

Varav finansiell del pensioner

-36

-49

-62

-72

-102

5 825

6 113

6 379

6 593

6 795

86

82

67

92

70

1,0 %

1,4 %

1,0 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

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

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 312 mnkr för 2019,
vilket innebär en budgeterad ökning med 4,4 % jämfört med budget 2018, (2020 : 3,0 %, 2021:
3,5%). Det budgeterade resultatmålet är 67 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2017 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

36,1

Kostnad för hyrpersonal

1,9

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,8

Kostnad för läkemedel

6,8

Skatteintäkter

45,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr

Budget
2019

Budget
7
2018

Plan
2020

Plan
2021

8

4 200

4 200

4 200

321

328

339

350

Regional utvecklingsnämnd

64

64

64

64

Kulturnämnd

62

61

61

61

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

11

11

11

11

9

1 122

1 123

1 123

393

525

702

915

6 047

6 312

6 501

6 725

4,4 %

3,0 %

3,5 %

Hälso-och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa

4 108

1 088

Förändring jämfört med föregående år

Budgetram avläst april 2018
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018
tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.
9 Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018
tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.
7
8
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Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
En specificering av förändringar jämfört med 2018 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

23,8

23,8

23,8

Resurstillskott

68,4

68,4

68,4

SUMMA

92,2

92,2

92,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

6,7

17,7

28,7

SUMMA

7,1

18,1

29,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

0,1

0,1

0,1

SUMMA

0,4

0,4

0,4

Trafiknämnd

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd
0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

-1,1

-1,1

-1,1

SUMMA

-1,1

-1,1

-.1,1

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

-0,1

-0,1

-0,1

SUMMA

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

34,4

35,4

35,4

SUMMA

34,4

35,4

35,4

3,1

3,1

3,1

Resurstillskott

69,2

87,5

134,0

Löneavtal 2019-2021*

60,0

150,0

250,0

0

68,0

135,0

132,3

308,6

522,1

SUMMA Förändringar jämfört med 2018
265,3
*Löneavtal (2019-2021) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

453,6

678,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2019-2021)

Uppräkning ram (2020-2021)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,3 procent för år 2019 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2018).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2018

3 969

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel

91

Ej full kompensation befolkningsökning

-23

Vårdersättning, 2019

4 037

Inklusive 2 % momsersättning

4 118

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,8 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2019 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2018
Behandlingsområde 3-23 år

Uppräkning

á pris 2019

1 402

39

1 441

Områdesansvar 0-2 år

283

8

291

Områdesansvar 3-23 år

177

5

182
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Investeringsram
Investeringsram 2019-2021
Budget
2019
Budgeterat resultat

Plan
2020

Plan
2021

67

92

70

Avskrivningar

235

269

288

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

302

361

358

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

526

519

512

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

177

61

24

Planerade projekt för styrelsebeslut

225

393

425

Projekt för delegationsbeslut

64

5

3

Löpande årligen (fastighetsanslag)

60

60

60

Investering MT, ny- och
återanskaffning

80

80

80

Investering MT, större objekt

20

20

20

Investering informationsteknik

39

44

45

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

30

30

30

Bredbandsutbyggnad

20

40

0

715

733

687

42 %

49 %

52 %

Varav:

Summa
Självfinansieringsgrad

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2019-2021

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden
2019-21. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för
utrustning och konst.
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige
-

-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr
15RK1450). Alla förberedande markarbeten är klara. Sedan augusti 2017 har
detaljprojektering pågått och i november startade byggarbetena. Lokalerna planeras
vara inflyttningsklara december 2019.
Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493).
Förberedande markarbeten för ledningar är klara. Byggstart december 2017.
Planeras att vara färdigställda april 2019.
Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen
(Dnr 16RK2234). Ombyggnaden påbörjas före sommaren 2018 och pågår till slutet
av 2021. Omfattande ombyggnation i provisorie sker för att lösa vårdplatsbehovet
under byggtiden.
Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr
17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.
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Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Planering pågår för nybyggnad av hus L inom CLV, som bland annat kommer att
inrymma neonatalavdelning, förlossning, onkologi, patologi, barnverksamhet och
röntgen/fys.lab.
I Ljungby planeras för om- och tillbyggnad för akut/JLC, ambulans, operation,
röntgen samt sterilteknisk verksamhet. Fortsatt förstudie och utredning genomförs
för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen hösten 2018.
Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag
tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.

Projekt för delegationsbeslut
Avser fastighetsinvestering inom fastighetschefens delegation. Följande insatser planeras under
perioden:
-

Byggnation av ambulansgarage vid Ljungby lasarett.
Ombyggnation i Ljungby för att möjliggöra den om- och tillbyggnad (för akut/JLC,
ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet) som beskrivs ovan.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning.
Nytt lås och passagesystem.
Under perioden behöver olika utredningsinsatser genomföras. Exempelvis gäller
detta för rättspsykiatrin, IVA CLV, dialysen CLV, sterilcentralen, Sigfridsområdet
m.fl. verksamheter.

Löpande årligen (fastighetsanslag)
Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt
verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation.
Flerårig underhållsplan som underlag.
Investering medicinteknik (MT), ny- och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan
utifrån databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före
nyinvestering. Under perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att
stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.
Investering medicinsk teknik (MT), större objekt
Avser MT-investeringar i större objekt, den ekonomiska gränsen för varje enskilt objekt har i
denna investeringsplan satts till > 5 mnkr. Som exempel på större objekt kan nämnas
utrustning för operation och röntgen.
IT-investeringar
Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:
-

IT-infrastruktur
IT-arbetsplats
IT-system
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Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva
sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg,
del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 600 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 60 mnkr
för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2019. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2019 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1: Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

23,8

23,8

23,8

Indexuppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Läkemedelskostnader

10,0

10,0

10,0

AT-läkare 6 nya block 2017

1,1

1,1

1,1

AT-läkare 5 nya block 2018

1,0

1,0

1,0

Äldrehälsa Kronoberg

2,0

2,0

2,0

Läkemedelsgenomgångar

0,6

0,6

0,6

Professionsmiljarden - finansieringsbehov
statsbidrag upphör (tidigare budgeterad intäkt)

18,6

18,6

18,6

Gratis gynekologisk cellprovtagning - generellt
statsbidrag fr o m 2019 (patientintäkt upphör)

2,8

2,8

2,8

Familjehälsa

5,0

5,0

5,0

Familjecentraler

1,0

1,0

1,0

Sänkt arbetstid nattjänster

3,0

3,0

3,0

-38,6

-38,6

-38,6

38,6

38,6

38,6

-14,0

-14,0

-14,0

14,0

14,0

14,0

-29,0

-19,0

29,0

19,0

-25,9

-25,9

Satsningar i enlighet överenskommelser inom
området Psykisk hälsa

25,9

25,9

SUMMA volymförändringar

92,2

92,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Specialdestinerade statsbidrag i enlighet med
10
överenskommelser SKL och departementen
Från "Goda arbetsvillkor och arbetssätt"
Satsningar enligt tilläggsbudget 2018 inom
ramen för överenskommelsen
Från "Patientmiljard"
Satsningar i enligt överenskommelsen för
Patientmiljarden
Från "Kvinnors hälsa/Förlossningsvård"
Satsningar på utveckling av kvinnors
hälsa/förlossningsvård/bemanningsöversyn inom
ramen för överenskommelsen
Från "Psykisk hälsa"

92,2

Specialdestinerade statsbidrag som via satsningar i Tilläggsbudget 2018 och övriga satsningar ska komma
verksamheten till del. OBS! Beloppen för statsbidrag avser ej skillnad från 2018 utan statsbidrag per år.
10
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Trafiknämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

0,7

Indexuppräkning, entreprenadavtal

11,0

22,0

33,0

Prishöjning av biljettpriser

-3,0

-3,0

-3,0

Ökade trafikintäkter

-3,0

-3,0

-3,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget
2016-2018)

-2,0

-2,0

-2,0

Trafikförändring TFP övriga trafikslag

3,0

3,0

3,0

SUMMA volymförändringar

7,1

18,1

29,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,3

0,3

0,3

Indexuppräkning av ram

0,1

0,1

0,1

SUMMA volymförändringar

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

Bidrag Kulturparken permanent
migrationsutställning

-2,8

-2,8

-2,8

SUMMA volymförändringar

-1,1

-1,1

-1,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram
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Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Fördyrning livsmedelsupphandling etc.

0,2

0,2

0,2

SUMMA volymförändringar

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram (LPIK)

23,5

23,5

23,5

Befolkningsökning

8,9

8,9

8,9

Psykologer till vårdcentraler

1,0

1,0

1,0

Familjecentraler

1,0

2,0

2,0

-5,0

-5,0

-5,0

5,0

5,0

5,0

34,4

35,4

35,4

Specialdestinerade statsbidrag*
Från "Patientmiljard"
Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs)

SUMMA volymförändringar
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Regionstyrelsen
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

2,4

2,4

2,4

10,5

10,5

10,5

Pensionskostnader - pensionsprognos

0,0

3,0

28,0

Avskrivningar

0,0

33,0

49,0

Ökade premier LÖF

1,0

2,0

2,0

Finansieringsbehov vårdval när
sjukskrivningsmiljarden upphör

11,0

11,0

11,0

Effektiviseringskrav

-5,0

-5,0

-5,0

6,4

11,4

16,4

Upphandlingskompetens, Generalplan

-0,7

-1,4

-1,4

Hyra kv Dockan/övr provisorier

12,0

12,0

12,5

5,0

10,0

15,0

13,0

13,0

13,0

Digitalisering

5,0

10,0

15,0

Hälsoekonom

0,0

1,0

1,0

Barnens bästa gäller i Kronoberg

1,0

2,0

2,0

10,0

10,0

0,0

0,0

-35,0

-35,0

60,0

150,0

250,0

-

68,0

135,0

132,3

308,6

522,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Cambio Cosmic

Cosmic 500-satsning
Rehabgarantin/koordinering

Rivning strandbjörket

Omvandlingstryck

Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2020-2021

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

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

3,3 %

2,8 %

3,4 %

3,4 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Regionvårdsintäkter

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Övriga driftkostnader och intäkter

2,2 %

2,7 %

2,4 %

2,4 %

Befolkningsprognos

2017

2019

2021

2025

2030

0-1 år

2 298

2 437

2 529

2 582

2 532

2-15 år

35 589

36 998

38 516

40 730

42 085

16-19 år

8 860

9 261

9 868

10 812

11 309

20-64 år

108 626

109 737

111 182

114 744

118 334

65-79 år

30 134

30 843

31 518

30 881

30 684

80-100+ år

11 570

11 774

12 068

14 195

16 797

197 077

201 050

205 681

213 944

221 741

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2017-2021 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 600 invånare.. Detta skulle innebära en
genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört
med den årliga tillväxttakten under 2000-2016.
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Bilaga 3: Tilläggsbudget 2018
(Beslutad av regionstyrelsen 2018-02-20, diarienr 17RK1117)
Jämlik och nära vård
Jämlik vård:
 Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård 5 miljoner
 Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade 1 miljon
 Hälsosamtal för 50-åringar 2 miljoner
Nära vård:
 Äldrehälsa Kronoberg 4 miljoner
 Fast vårdkontakt för äldre 24 miljoner
 Central utveckling digitalisering 1 miljoner
 Digital Artrosskola m.m. 2 miljoner
Tillgänglig vård
Rätt använd kompetens:
 Servicevärdar 10 miljoner
 Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs) 5 miljoner
Vårdprocess och Individuella vårdplaner, BUP:
 Extern resurs BUP 10 miljoner
 Individuella vårdplaner BUP 2 miljoner
Fler medborgare i Kronoberg:
 Kostnad tandvård kopplat till ökad befolkning 3 miljoner
 Kostnad kurator kopplat till ökad befolkning 3 miljoner
 Fler förlossningar 4 miljoner
Ambulans och helikopter:
 Ambulans 4 miljoner
 Helikopter 2,5 miljoner
Attraktiva arbetsgivare
Fortsättning av tidigare beslutad satsning:
 Höjt OB-tillägg sjuksköterskor 24 miljoner
Nya satsningar:
 Höjt OB-tillägg övriga grupper 20 miljoner
 Nattjänster, extra ersättning 3 miljoner
 Karriärtrappa sjuk- och undersköterskor 15 miljoner
Möjlighet till specialistutbildning på arbetstid:
 AST-tjänster 5 miljoner
Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal
 Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal 23 miljoner
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Kronoberg - Småländsk klurighet, Nytänkande och Handlingskraft
Vi vill vara med och skapa ett Kronoberg i framkant. Basen i vår regions utveckling och för vår
välfärd är den småländska företagarandan. För oss är invånarnas upplevelse viktig. Vi vill med
omtanke, helhet och kvalitet värna våra invånare och ge bästa möjliga service.
Varje år antar regionfullmäktige en budget som ska vara det viktigaste styrdokumentet i Region
Kronoberg. Vi har uppmärksammat att många anser att budgeten är svår att läsa och alldeles
för lång, vilket medför att många inte läser den alls. För oss är det viktigt att budgeten läses av
våra anställda och medborgare i regionen och att de vet vad vi vill med verksamheten.
Därför har vi beslutat att skriva årets budget på ett helt nytt sätt. Vi börjar med en kort text om
vår vision av Region Kronobergs olika verksamheter. I denna del beskriver vi hur
verksamheten ska se ut i framtiden. Till dessa texter har vi i punktform lagt in de konkreta
uppdrag och åtgärder vi vill genomföra.
Avslutningsvis har vi under de fyra perspektiven lagt de mål och nyckeltal som ska uppnås. Det
är viktigt att se även dessa nyckeltal som styrmedel. Vi ser det som självklart att chefer och
medarbetare diskuterar vad man kan göra för att hjälpa till att uppnå de mål som berör den
egna verksamheten.
Vi hoppas och tror att denna budget ska läsas och uppskattas av våra invånare i regionen och
av våra anställda!

Mikael Johansson (M)
Yngve Filipsson (L)

Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)

ALLIANSENS VISION FÖR KRONOBERG
Sveriges bästa vårdcentraler
Sveriges bästa vårdcentraler ska finnas i Vårdval Kronoberg. Vårdcentralerna utgör kärnan i
den nära vården, som också omfattar mobila team, e-hälsa och den kommunala hemsjukvården.
När kronobergaren behöver vården ska den vara nära, kompetent och tillgänglig. På
vårdcentralen tillgodoses huvuddelen av invånarnas vårdbehov av allmänspecialister, men
andra läkarspecialiteter och psykologer finns också där. Det är på vårdcentralen man oftast
möter sin fasta vårdkontakt. Vårdcentralerna ska även erbjuda kvalificerad vård vid psykisk
ohälsa för vuxna, för barn och ungdomar ska Familjehälsan erbjuda snabb hjälp. Regionen ska
vara drivande i samarbetet med kommunerna för att införa fler familjecentraler. Mobila
vårdteam är en del av den nära vården som ska möta människors behov av vård och
behandling i hemmet.
Den bästa vården är den som inte behövs. Genom ett aktivt arbete med folkhälsa och
förebyggande hälsovård, kan kronobergarna bli friskare.
Det ska vara enkelt att starta en vårdcentral. Vi ser möjligheter i att personalen ska kunna driva
vårdcentraler där olika vårdprofiler med fördel kan utvecklas.
Patienterna söker kontakt och hjälp via nätet, telefonen eller vid ett fysiskt besök.
Vårdcentralerna måste därför digitaliseras efter invånarnas och personalens behov. Samtidigt
måste vården naturligtvis uppfylla kraven på säker och trygg vård.
Region Kronoberg ska under 2019:








Ta fram en plan för hur vi ska flytta vårdresurser från sjukhusen till primärvården.
Säkerställa fast vårdkontakt i den nära vården.
Fortsätta utveckla mobila vårdteam i hela länet med utgångspunkt i den nära vården.
Ändra vårdvalsersättningen till 85 % ACG(vårdtyngd) - 5 % ålder - 10 %
CNI(socioekonomiska faktorer), dessutom ska ersättning för tolkhjälp utgå med 500 kr
per tillfälle.
Göra det enklare att starta och driva vårdcentraler. Vi ska ge möjlighet att utföra delar
av vårdvalsuppdraget t.ex. driva en mottagning med inriktning mot psykisk ohälsa.
Stimulera flexibla öppettider via vårdvalsersättningen.

Sveriges bästa sjukhus
Våra sjukhus ska vara Sveriges bästa. Detta når vi genom att arbeta med personcentrerad vård
som ges i rätt tid. Vården ges med kvalitet utan onödiga väntetider, där satsningar på
standardiserade vårdförlopp, akutläkare, palliativa platser och förbättrad hjärtsjukvård i länet är
viktiga delar. För att säkerställa en god cancervård är det dags att införa en uppgraderad
cancerplan där fler diagnoser än tidigare finns med.
För våra barn och ungdomar är det viktigt med fler aktörer som har mottagningar, för ökad
valfrihet och kortare köer. Den specialiserade vården för barn och ungdomar, ska samlas i ett
”Barnens hus”, för att underlätta barnens vård och kontakter. Hela sjukvården ska präglas av
utveckling och digitalisering för att förbättra och effektivisera den. Våra sjukhus har olika
fördelar och genom att samverka blir de ännu bättre.

Region Kronoberg ska under 2019:




Införa vårdval inom Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).
Organisera akuten och jourläkarcentralen gemensamt så att invånarna får en väg in.
När patienten söker vård hänvisas de till rätt vårdnivå.
Ta fram en ny cancerplan 2019-2025.

Sveriges bästa arbetsgivare
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och
karriärmöjligheter och alla känner sig delaktiga. Bra arbetsvillkor är en viktig förutsättning för
att behålla och rekrytera nya medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i
schemaläggningen. Det ska finnas goda möjligheter att kombinera arbete i sjukvården med
forskning.
Introduktion och mentorskap måste utvecklas ytterligare. En ny befattning, chefssjuksköterska
är en del i att utveckla sjuksköterskerollen, samtidigt som vi erbjuder AST, utbildningstjänster
med bibehållen lön. Men vi behöver samtidigt skapa andra karriärvägar. Våra AT-läkare
behöver stimuleras till fortsatt ST-utbildning inom regionen och Vård- och omsorgscollege
måste fortsätta sitt arbete för att vi ska få tillgång till de undersköterskor vi behöver.
Satsningarna på att tillföra olika kompetenser och avlasta specialistutbildad personal fortsätter,
det handlar om vårdserviceteam, praktikplatser för att tillvarata nyanländas kompetens och för
att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett arbete.
Det är viktigt att ge personalen inflytande över verksamheten och ekonomin. Därför ser vi
positivt på olika driftformer t.ex. intraprenader och möjligheten att föra med sig över och
underskott mellan åren.
Region Kronoberg ska under 2019:




Skapa bättre möjligheter att göra karriär inom professionen.
Utarbeta en modell för hantering av över- och underskott
Utarbeta en policy för intraprenader i Region Kronoberg

Sveriges bästa tillväxt
Dialogen mellan olika intressenter i regionen som kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi
och det civila samhället ska stärkas. Region Kronoberg ska axla ledartröjan i detta arbete.
Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna. Den ger sysselsättning och
utveckling för småföretag på landsbygden och ger arbete åt bl.a. ungdomar och invandrare.
Destination Småland, Växjö Småland Airport och Länstrafiken Kronoberg har ett särskilt
uppdrag att stödja och marknadsföra länets turistföretag.
Sammantaget kommer det att fattas utbildad personal inom alla yrken. Region Kronoberg ska
ta ett aktivt ansvar för att skapa möjlighet för utbildningar inom de kompetenser som
arbetsmarknaden i Kronobergs län behöver.
Vi ska hjälpa små och medelstora företag att utvecklas. 4 av 5 nya jobb skapas i små och
medelstora företag. Vi vill vara drivande i arbetet med att hjälpa företag i kris. Få företag i länet
drivs av kvinnor, därför vill vi uppmuntra kvinnlig företagsamhet.

Gemensamt för växande regioner är ett kreativt och öppet klimat. En stark och utbredd
kulturverksamhet är därför väldigt viktig. Region Kronoberg ska tillsammans med
kulturarrangörer öka tillgången till kultur i hela länet.
Region Kronoberg ska under 2019:






Ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att samordna och utveckla satsningarna
på besöksnäringen.
Ge Kulturnämnden ett särskilt uppdrag att genom samverkan med arrangörer sprida
kulturen i hela länet.
Ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka
antalet nystartade företag i länet och särskilt av kvinnor.
Strukturera och intensifiera samarbetet med näringslivet och kommunerna runt
infrastrukturfrågor.
Tillse att laddmöjligheter för personbil ska finnas i anslutning till Region Kronobergs
arbetsplatser senast 2021.

Sveriges bästa kommunikationer
Utifrån länets förutsättningar som glesbygd ska vi ha Sveriges bästa kommunikationer.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgång till
kollektivtrafik är viktigt vid lokalisering av företag. Kollektivtrafiken över länsgränsen, speciellt
mellan starka noder, ska stärkas.
För kronobergare är bilen ett viktigt transportmedel. Vägarnas standard och hastigheten på
vägarna är därför betydelsefullt för länets utveckling. Ett starkt samarbete med näringslivet och
andra intressenter i länet runt infrastrukturfrågorna är en framgångsfaktor för att nationella
satsningar ska ske i länet.
Punktligheten i kollektivtrafiken är avgörande för att resenärerna ska välja att åka kollektivt.
För att Krösatåg och Öresundståg ska få bra förutsättningar att hålla tiden krävs ett dubbelspår
mellan Alvesta och Växjö. När nya spår byggs ska länets behov av stationer tillgodoses.
All kollektivtrafik, servicetrafik och internresor inom Region Kronoberg ska ske klimatneutralt,
med fossilfria bränslen, senast 2021. Vid val av bränsle ska samhällsnyttan totalt för
Kronobergs län vägas in. Fossilfritt flygbränsle ska införas vid vår flygplats.
Region Kronoberg ska under 2019:



Genomföra förhandlingar med grannlänen i syfte att helt avskaffa länsgränsens
påverkan på biljettpriset.
I samarbete med grannlänen stärka kollektivtrafiken över länsgränsen i syfte att
underlätta arbetspendling.

Alliansens skattepolitik
Under 2019 är Alliansens mål att vi ska få ordning på den eftersatta ekonomin. Vi måste se till
att alla nämnder håller sin budget med bibehållen kvalitet i verksamheten.
Med början 2020 ska skatten återställas i takt med att vi få ordning på ekonomin. Det är viktigt
för hela regionen att skattetrycket sänks, detta ökar länets attraktivitet och våra medborgare får
mer pengar i plånboken.
I ett mer långsiktigt perspektiv måste målsättningen vara att Region Kronoberg inte ska ha
högre skattetryck än genomsnittsregionen i landet.

INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal/indikator
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

63 %

67 %

71 %

68 %

71 %

72 %

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Andel genomförda läkarbesök till
specialist i allmänmedicin inom
primärvård 3 dagar
Andel väntande patienter till läkarbesök
inom planerad specialiserad vård som
väntat 60 dagar eller kortare
Andel väntande patienter till behandling
inom planerad specialiserad vård som
väntat 60 dagar eller kortare
Andel telefonsamtal som besvaras av
vårdcentral inom samma dag
Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen och
studieförbunden, Andel aktiviteter utanför
Växjö kommun (%)

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

-

80 %

100 %

-

80 %

100 %

-

80 %

100 %

94,4 %

100 %

100 %

53 %

55 %

55 %

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

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

14,6 %

9,0 %

7,8 %

Punktlighet stadsbusstrafik +3 min

-

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik +3 min

-

92 %

96 %

74 %

82 %

84 %

889

1100

1500

-

6

8

Vårdrelaterade infektioner

Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka
Antalet psykologer inom den offentligt
drivna primärvården ska öka

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

Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal /indikatorer

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Sjukfrånvaron

5,4 %

5,2 %

5,0 %

Kostnader för hyrpersonal i förhållande
till kostnad för egen personal inom hälso
och sjukvård (%)

6,7 %

2%

1%

103

50

0

Antal anställda med delade turer

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det
innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas
behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt
bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Region Kronoberg uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning,
innovation och omvärldsbevakning.

Mål
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Styrtal /indikatorer

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,5

1,3

1,2

Antibiotikaförskrivning, antal recept per
1000 invånare

316

250

250

Produktivitet, (kr/viktpoäng)
-

Primärvård

2 420

2 600

2 700

-

Specialiserad somatisk vård

3 567

3 820

3 930

-

Specialiserad psykiatrisk vård

3 691

3 920

-

2000

4 050

Antal ”Fysisk aktivitet på recept”

2500

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal/indikatorer

Utfall 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal företag som Region Kronoberg nått
direkt eller indirekt via våra bolag eller
andra som finansieras av Region
Kronoberg

720

900

1 000

Antal elever Region Kronoberg nått för
att främja medvetna studieval

6 725

7 500

8 000

Antal nystartade företag i länet enligt
Tillväxtanalys
-varav av startade av kvinnor

1031
28 % (2016)

1100
32 %

1200
35 %

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal /indikatorer
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
1
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

50 %

75 %

100 %

84,5 %

87 %

98 %

91 %

95 %

98 %

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.

En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

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

1,6 %

1,0 %

1 % över tid

Nettokostnadsutveckling totalt, (%)

5,9 %

4,5 %

4%

Resultatbudget 2019-2021
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2017
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-5 534

-5 802

-6 060

-6 193

-6 396

-206

-229

-235

-269

-288

-5 740

-6 031

-6 295

-6 462

-6 684

Skatteintäkter

4 529

4 857

5 004

5 177

5 382

Generella statsbidrag och
utjämning

1 250

1 284

1 408

1 464

1 491

84

25

30

25

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-63

-73

-103

Varav finansiell del pensioner

-36

-49

-62

-72

-102

5 825

6 113

6 379

6 593

6 795

86

82

84

131

111

1,3 %

2,0 %

1,6 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

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

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 311 mnkr för 2019,
vilket innebär en budgeterad ökning med 4,1 % jämfört med budget 2018, (2020 : 2,7 %, 2021:
3,4%). Det budgeterade resultatmålet är 84 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,3 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2018*

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

4 108

4 213

4 193

4 193

321

331

342

353

Regional utvecklingsnämnd

64

68

68

68

Kulturnämnd

62

61

61

61

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

11

11

11

11

1 088

1 131

1 131

1 131

393

496

672

883

6 047

6 311

6 478

6 700

4,1 %

2,7 %

3,4 %

Trafiknämnd

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

Budgetram avläst april 2018

Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

23,8

23,8

23,8

Indexuppräkning av ram

12,0

12,0

12,0

Läkemedelskostnader

10,0

10,0

10,0

AT-läkare 6 nya block 2017

1,1

1,1

1,1

AT-läkare 5 nya block 2018

1,0

1,0

1,0

Äldrehälsa Kronoberg

2,0

2,0

2,0

Läkemedelsgenomgångar

0,6

0,6

0,6

Bättre flöden i vården

-5,0

-25,0

-25,0

Professionsmiljarden - finansieringsbehov
statsbidrag upphör (tidigare budgeterad intäkt)

18,6

18,6

18,6

Gratis gynekologisk cellprovtagning - generellt
statsbidrag fr o m 2019 (patientintäkt upphör)

2,8

2,8

2,8

Utökat uppdrag familjehälsan

2,0

2,0

2,0

Tillgänglighet från ”Kömiljard” Intäkt budgeteras
på regionstyrelsen

20,0

20,0

20,0

SUMMA förändringar

88,9

68,9

68,9

Resurstillskott/effektiviseringar

Finansiering via statsbidrag (OBS!)

Trafiknämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

0,7

Indexuppräkning, entreprenadavtal

11,0

22,0

33,0

Prishöjning av biljettpriser

-3,0

-3,0

-3,0

Ökade trafikintäkter

-3,0

-3,0

-3,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget
2016-2018)

-2,0

-2,0

-2,0

6,0

6,0

6,0

10,1

21,1

32,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Trafikförändring TFP inkl projekt el-bussar

SUMMA förändringar

Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,3

0,3

0,3

Indexuppräkning av ram

0,1

0,1

0,1

Näringslivssatsningar

2,5

2,5

2,5

Besöksnäringen

1,0

1,0

1,0

SUMMA förändringar

3,9

3,9

3,9

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

Bidrag Kulturparken permanent
migrationsutställning

-2,8

-2,8

-2,8

SUMMA förändringar

-1,1

-1,1

-1,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Fördyrning livsmedelsupphandling etc.

0,2

0,2

0,2

SUMMA förändringar

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram (LPIK)

23,5

23,5

23,5

Befolkningsökning

8,9

8,9

8,9

Psykologer till vårdcentraler

1,0

1,0

1,0

Tillgänglighet från ”Kömiljard” Intäkt budgeteras
på regionstyrelsen

10,0

10,0

10,0

SUMMA förändringar

43,4

43,4

43,4

Finansiering via statsbidrag (OBS!)

Regionstyrelsen
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

2,4

2,4

2,4

Indexuppräkning av ram

5,0

5,0

5,0

Pensionskostnader - pensionsprognos

0,0

3,0

28,0

Avskrivningar

0,0

33,0

49,0

Ökade premier LÖF

1,0

2,0

2,0

Finansieringsbehov vårdval när
sjukskrivningsmiljarden upphör

11,0

11,0

11,0

Effektiviseringskrav

-5,0

-5,0

-5,0

6,4

11,4

16,4

Upphandlingskompetens, Generalplan

-0,7

-1,4

-1,4

Hyra kv Dockan/övr provisorier

12,0

12,0

12,5

5,0

10,0

15,0

Rehabgarantin/koordinering

13,0

13,0

13,0

Digitalisering

10,0

15,0

15,0

0,0

1,0

2,0

10,0

10,0

0,0

Tillvarata forskarkompetens

2,0

3,0

4,0

Omvandlingstryck

0,0

-40,0

-40,0

Resurstillskott/effektiviseringar

Cambio Cosmic

Cosmic 500-satsning

Barnens bästa gäller i Kronoberg
Rivning strandbjörket

Specialdestinerade statsbidrag (OBS!)
"Kömiljard" från Alliansens budget 3 mdkr

-60,0

-60,0

-60,0

30,0

30,0

30,0

-40,0

-40,0

-40,0

Kommande beslut om fördelning i RS

40,0

40,0

40,0

Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter
utfall)

60,0

150,0

250,0

-

68,0

135,0

102,8

279,1

489,6

Tillänglighet för senare beslut i RS
Övrig (primärvårdsreform, cancerstrategi,
specialistutb ssk, digitalisering)

Uppräkning ram 2020-2021

SUMMA förändringar

Bilaga till
Alliansens budget
2019
MED FLERÅRSPLAN 2020-2021
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REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.

Martin Myrskog
Regiondirektör

LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Närmare Kronobergaren
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Regionfullmäktige har beslutat om en utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, Närmare Kronobergaren, som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Strategin bygger på fyra strategiska inriktningar:
-

I Kronoberg ska vården vara till för alla
I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
I Kronoberg ska patienternas behov mötas med kompetens och arbetsglädje

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

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

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.

Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.

Finansiering
Finansieringen i budget 2019 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2018. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2021 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2018.
Finansiering, mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Skatter
Preliminärskatt

4 543

4 837

4 857

5 004

5 177

5 382

-14

-8

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

929

975

962

1 015

1 046

1 088

Kostnadsutjämningsavgift

-182

-203

-199

-207

-212

-220

45

45

45

46

47

47

Regleringsavgift

-77

-60

-94

-32

-11

-19

Bidrag läkemedel inom
förmånen

491

526

526

555

575

595

44

44

44

31

19

0

5 779

6 157

6 141

6 412

6 641

6 873

84

40

25

30

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-53

-63

-73

varav finansiell del
pensioner

-36

-49

-49

-62

-72

5 825

6 151

6 113

6 379

6 593

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

25
-103
-102
6 795

Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 201 och prognos 2018

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

Skattesats 2019
Skattesatsen fastställs till 12.00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2018.

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2018. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2018.

Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2021 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.

Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2017 års bokslut.
Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

36,1

Kostnad för hyrpersonal

1,9

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,8

Kostnad för läkemedel

6,8

Skatteintäkter

45,3

Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
En specificering av förändringar jämfört med 2018 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

23,8

23,8

23,8

Resurstillskott

65,1

45,1

45,1

SUMMA

88,9

68,9

68,9

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

9,7

20,7

31,7

10,1

21,1

32,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

3,6

3,6

3,6

SUMMA

3,9

3,9

3,9

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

-1,1

-1,1

-1,1

SUMMA

-1,1

-1,1

-1,1

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

-0,1

-0,1

-0,1

SUMMA

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

43,4

43,4

43,4

SUMMA

43,4

43,4

43,4

3,1

3,1

3,1

Resurstillskott

39,7

58,0

101,5

Löneavtal 2019-2021*

60,0

150,0

250,0

68,0

135,0

Trafiknämnd

SUMMA
Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2019-2021)

Uppräkning ram (2020-2021)

SUMMA

102,8

279,1

489,6

SUMMA Förändringar jämfört med 2018

247,9

415,2

636,7

*Löneavtal (2019-2021) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,3 procent för år 2019 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2018).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2018

3 969

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel

91

Ej full kompensation befolkningsökning

-23

Vårdersättning, 2019

4 037

Inklusive 2 % momsersättning

4 118

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,8 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2019 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2018
Behandlingsområde 3-23 år

Uppräkning

á pris 2019

1 402

39

1 441

Områdesansvar 0-2 år

283

8

291

Områdesansvar 3-23 år

177

5

182

Investeringsram
Investeringsram 2019-2021
Budget
2019
Budgeterat resultat

Plan
2020

Plan
2021

67

92

70

Avskrivningar

235

269

288

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

302

361

358

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

526

519

512

Varav:
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

177

61

24

Planerade projekt för styrelsebeslut

225

393

425

Projekt för delegationsbeslut

64

5

3

Löpande årligen (fastighetsanslag)

60

60

60

Investering MT, ny- och
återanskaffning

80

80

80

Investering MT, större objekt

20

20

20

Investering informationsteknik

39

44

45

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

30

30

30

Bredbandsutbyggnad

20

40

0

715

733

687

42 %

49 %

52 %

Summa
Självfinansieringsgrad

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden
2019-21. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för
utrustning och konst.

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige
-

-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr
15RK1450). Alla förberedande markarbeten är klara. Sedan augusti 2017 har
detaljprojektering pågått och i november startade byggarbetena. Lokalerna planeras
vara inflyttningsklara december 2019.
Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493).
Förberedande markarbeten för ledningar är klara. Byggstart december 2017.
Planeras att vara färdigställda april 2019.
Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen
(Dnr 16RK2234). Ombyggnaden påbörjas före sommaren 2018 och pågår till slutet
av 2021. Omfattande ombyggnation i provisorie sker för att lösa vårdplatsbehovet
under byggtiden.
Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr
17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Planering pågår för nybyggnad av hus L inom CLV, som bland annat kommer att
inrymma neonatalavdelning, förlossning, onkologi, patologi, barnverksamhet och
röntgen/fys.lab.
I Ljungby planeras för om- och tillbyggnad för akut/JLC, ambulans, operation,
röntgen samt sterilteknisk verksamhet. Fortsatt förstudie och utredning genomförs
för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen hösten 2018.
Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag
tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.

Projekt för delegationsbeslut
Avser fastighetsinvestering inom fastighetschefens delegation. Följande insatser planeras under
perioden:
-

Byggnation av ambulansgarage vid Ljungby lasarett.
Ombyggnation i Ljungby för att möjliggöra den om- och tillbyggnad (för akut/JLC,
ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet) som beskrivs ovan.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning.
Nytt lås och passagesystem.
Under perioden behöver olika utredningsinsatser genomföras. Exempelvis gäller
detta för rättspsykiatrin, IVA CLV, dialysen CLV, sterilcentralen, Sigfridsområdet
m.fl. verksamheter.

Löpande årligen (fastighetsanslag)
Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt
verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation.
Flerårig underhållsplan som underlag.
Investering medicinteknik (MT), ny- och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan
utifrån databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före
nyinvestering. Under perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att
stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.
Investering medicinsk teknik (MT), större objekt
Avser MT-investeringar i större objekt, den ekonomiska gränsen för varje enskilt objekt har i
denna investeringsplan satts till > 5 mnkr. Som exempel på större objekt kan nämnas
utrustning för operation och röntgen.
IT-investeringar
Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:
-

IT-infrastruktur
IT-arbetsplats
IT-system

Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva
sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg,
del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 600 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 60 mnkr
för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.

Finansieringsbudget

Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2019. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2019 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.

Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

3,3 %

2,8 %

3,4 %

3,4 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Regionvårdsintäkter

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Övriga driftkostnader och intäkter

2,2 %

2,7 %

2,4 %

2,4 %

Befolkningsprognos

2017

2019

2021

2025

2030

0-1 år

2 298

2 437

2 529

2 582

2 532

2-15 år

35 589

36 998

38 516

40 730

42 085

16-19 år

8 860

9 261

9 868

10 812

11 309

20-64 år

108 626

109 737

111 182

114 744

118 334

65-79 år

30 134

30 843

31 518

30 881

30 684

80-100+ år

11 570

11 774

12 068

14 195

16 797

197 077

201 050

205 681

213 944

221 741

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2017-2021 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 600 invånare.. Detta skulle innebära en
genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört
med den årliga tillväxttakten under 2000-2016.
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
För inte så länge sedan hade Sverige världens kanske bästa sjukvård. Oavsett om det gällde
operationer på de stora sjukhusen, vård på den lokala vårdcentralen, hos skolsyster eller på våra
äldreboenden. Man kunde lita på att få den vård man behövde. Vi kunde också lita på att
vården fanns tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek.
Nu har vi nått en punkt där sjukvården går på knäna. Vi kan inte längre låtsas som om att det
bara är en tillfällig kris. Nu är det hög tid att få till en förbättring.
Det kommer att ta tid att återskapa den trygga vård och omsorg vi en gång hade. Det kommer
också krävas hårt arbete – det måste vi förstå. Det kommer att krävas tuffa beslut och andra
prioriteringar än vad som gjorts hittills, men vi kommer att klara det.
Där politikerna svikit, har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. De har arbetat
långa nattskift, avbrutit sina semestrar, hoppat över raster och pressats till det yttersta. Hade
det inte varit för dem, hade vi haft en vård som havererat långt tidigare. En stor eloge till dessa
hjältar!
Vi måste börja med personalen. De måste få stöd, uppbackning och förutsättningar att kunna
utföra sitt arbete. De måste få möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Framför allt måste vi visa
att vi uppskattar deras arbete genom att de får den lön de förtjänar.
Vi måste göra detta tillsammans. Det handlar om att du och jag och alla andra, är ett vi.

Sverigedemokraterna i Kronoberg
Regiongruppen

SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESLÅR:
att Region Kronoberg utökar möjligheten till förebyggande kontroller i samband med
ordinarie läkarbesök.
att ”Äldrehälsa Kronoberg” utvecklas inom hela Region Kronoberg.
att Region Kronoberg vidareutvecklar mobila sjukvårdsteam och inför dessa efter behov.
att Region Kronoberg värnar om Smaland Airports roll i den regionala marknaden.
att Region Kronoberg främjar Svenska livsmedel.
att Region Kronoberg inför hospice i regionens regi.
att Region Kronoberg minimerar resandet av miljöskäl.
att Region Kronoberg öppnar upp för andra möjligheter att bedriva verksamheter (till exempel
intraprenad)
att Region Kronoberg tillsätter fler psykologer och psykiatriker inom primärvården för att
fokusera mera på psykisk ohälsa.
att Region Kronoberg lyfter lönenivån för vårdpersonal med speciellt öronmärkta medel.
att Region Kronoberg inför separata natt och dagtjänster och möjliggör för personalen att
planera sitt eget schema.
att Region Kronoberg förlägger viss specialistsjukvård i Ljungby.
att Region Kronoberg utreder utökning med ytterligare två avdelningar på rättspsykiatrin.
att Region Kronoberg tar fram en rutin och en mall för läkare att skriva intyg till
försäkringskassan.
att Region Kronoberg kräver av regeringen att bidraget till tandvård för personer över 65 år
utökas, från 600 kr till 900 kr
att Region Kronoberg utökar amnings- och återbesöksenheten på BB för att förbättra
tillgängligheten samt lägger till ytterligare en tjänst som barnmorska på natten.

REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet,
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.

Martin Myrskog
Regiondirektör

LÅNGSIKTIGA STRATEGIDOKUMENT
Närmare Kronobergaren
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Regionfullmäktige har beslutat om en utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, Närmare Kronobergaren, som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Strategin bygger på fyra strategiska inriktningar:
-

I Kronoberg ska vården vara till för alla

-

I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad

-

I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård

-

I Kronoberg ska patienternas behov mötas med kompetens och arbetsglädje

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

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

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
Ingen i samhället får vara passiv inför kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett viktigt
fundament i värdegrundsarbetet är att diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder eller politisk åskådning aldrig får förekomma.
Region Kronoberg har ett ansvar att garantera rätten till vård och hälsofrämjande åtgärder för
alla. Det ligger ett ansvar för att alla som utsätts för förtryck erbjuds bästa möjliga stöd i olika
former. De flickor och kvinnor som lever under hedersförtryck gör det i vissa fall med fara för
livet. Kunskapen om hedersvåld behöver förbättras avsevärt. Regionen måste ta krafttag på
detta område.
Respekt och jämlikhet skall vara självklarheter inom vården. Regionen ska även vara mycket
lyhörd gentemot medborgarna och de problem man möter. Som arbetsgivare har vi ett stort
ansvar när det gäller möjligheterna att anställa människor med funktionsnedsättning. Det är
inte bara en fråga om etik och moral utan i högsta grad också en fråga om att synliggöra att
människor med funktionsnedsättning är kompetenta medarbetare och att använda den
resursen.

Perspektiv

INVÅNARE

INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Både kollektivtrafiken och flygplatsen är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. För fortsatt täta och goda flygförbindelser mellan Kronobergs län och Stockholm är
Bromma flygplats oerhört viktig.

Eget ansvar och förebyggande hälsoarbete
Svenskarna är ett av världens friskaste folk. Vårt främsta hälsomål är att vi i Sverige ska behålla
denna topposition. Förutsättningen för god livskvalité är en god hälsa. Skillnaden mellan
folkhälsa och hälsa kan beskrivas som så att folkhälsa är ett mål för samhället medan hälsa är
en resurs för individen. Med folkhälsa avser vi befolkningens övergripande hälsotillstånd där
hälsan ska vara så bra som möjligt.
Vad som är viktigt att slå fast är att den övergripande delen av ansvaret för en individuellt god
och förbättrad allmänhälsa ligger hos den enskilda individen. Rollen som Region Kronoberg
skall spela är som en hjälpande hand. Vi som individer ansvarar själva för vad vi äter och
dricker samt för vilka fysiska aktiviteter vi bedriver. Regionen måste vara tydlig med att det
förebyggande hälsoarbetet ges högsta prioritet.
Det viktigaste för att förhindra och förebygga sjukdomar i tid är screening. Mammografi,
gynekologiska cellprovskontroller, PSA-prov, HPV-test är exempel på viktiga undersökningar.
Hälsosamtal samt riktade kampanjer mot olika sjukdomar är nödvändiga. Region Kronoberg
ska arbeta tillsammans med intresseorganisationer för respektive inriktning.
Hälsocentralen kommer i förhållande till vårdcentralen spela en allt viktigare roll i
kronobergarnas tillvaro. Med ett mera förebyggande arbetssätt kan vården fånga upp
sjukdomssymptom och andra hälsoproblem på ett tidigare stadium och därmed bidra till en
bättre allmänhälsa hos kronobergarna. En friskare befolkning innebär en betydande
samhällsvinst. Hälsocentralen skall även den kunna bli en del av den mobila vårdcentralen och
e-läkaren. Vi är övertygade om att den ambulerande hälso- och sjukvården kommer att spela en
viktig roll i framtiden.

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

Barn och ungdomar
Många unga lider idag av psykisk ohälsa såsom depression och stress. När inte skolans
prioriteringar för elevhälsan räcker till för att stötta eleven måste Region Kronoberg finnas där
och hjälpa våra ungdomar till en mer positiv tillvaro.

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

Äldre
De äldres hälsa och välbefinnande är av stor betydelse för vilka framtida krav som kommer att
ställas på sjukvården. Därför är det viktigt att personal som möter äldre har kunskap om vad
som främjar hälsa, till exempel betydelsen av kost och fysisk aktivitet. Även en stimulerande
miljö och sociala aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Den mat som serveras inom Region
Kronoberg ska vara näringsriktig, nylagad samt välsmakande.
Sverigedemokraterna ser det som högst angeläget att öka antalet vårdplatser och att gällande
vårdgaranti kompletteras med rätten att vid behov garanteras en vårdplats på rätt klinik,
bemannad med rätt kompetens. Vi vill verka för förbättrade villkor för landsbygdsläkare samt
ett ökat stöd till glesbygdsapotek.
En av få stora studier som gjorts i Sverige på detta område påvisar att äldre människor som fått
läkemedelsgenomgång av apotekare inom akutsjukvården gör betydligt färre återbesök.
Undersökningen visade vidare att sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel minskade med
hela 80 procent.
En långsiktig strategi är att utveckla denna kunskap inom sjukvården i Kronoberg och utnyttja
kompetenssamverkan för att komma åt problem med övermedicinering. Detta måste ses som
ett prioriterat område, inte minst för att studier visar att en del fall av demens har sin grund i
just övermedicinering. Geriatriken behöver över lag tilldelas mer resurser på grund av en
åldrande befolkning.

Funktionsnedsättning
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor med
funktionsnedsättning får det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. När
människor hindras från att göra egna val och leva självständiga liv kan ohälsa skapas. En stor
del av denna ohälsa uppstår på grund av hinder i omgivningen som begränsar aktiviteter och
delaktighet.
För att de med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs det att
lokaler, byggnader, utemiljö, information och de olika verksamheterna är tillgängliga oavsett
funktionsförmåga.

Många människor i Kronoberg behöver under delar eller hela sitt liv använda sig av olika
tekniska hjälpmedel för att kunna ha ett aktivt liv på samma villkor som andra. Det kan handla
om allt ifrån rullstolar till hörapparater. Att ge den enskilde mer inflytande över valet av
hjälpmedel är positivt eftersom det skapar bättre förutsättningar att möta varje persons behov.
Här ska Region Kronoberg vara behjälplig, inte minst därför att en del kommuner lagt över det
ekonomiska ansvaret på brukaren som får stå för hela eller delar av kostnaden själva.
Det finns ett behov av att öka valfriheten och underlätta vardagen för alla som behöver
hjälpmedel genom att införa fritt val som ett komplement till den vanliga förskrivningen av
hjälpmedel. Brukarorganisationerna har en viktig roll i att bevaka och föra fram de intressen
och krav som personer med funktionsnedsättning har. Vi anser att dessa organisationer är en
stor och viktig resurs och samarbetspartner för regionen i arbete med att förbättra vården och
levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Regionen skulle till exempel kunna
ha ett större samarbete med Funkibator för att kunna dra nytta av deras kompetenser och
framåtanda.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska få tillräcklig hjälp, information och
samordning med den omfattande arbetsbörda som kan föreligga. En väl fungerande
habilitering är av väsentlig betydelse för barn och ungdomar så att de kan utvecklas till
självständiga individer.

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

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs
samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för
verksamheten genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Region Kronoberg ska möta de legitima förväntningar och behov som invånarna har.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal/indikator

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern

63 %

70 %

75 %

Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

68 %

71 %

71 %

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

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

88 % (7 dagar)

90 %

95 %

87 % (90 dagar)

90 %

95 %

71 % (90 dagar)

90 %

95 %

94,4 %

100 %

100 %

43 %

67 %

75 %

Resandeökning i kollektivtrafiken

3,8 %

3%

3%

Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen och
studieförbunden, Andel aktiviteter utanför
Växjö kommun (%)

43 %

45 %

45 %

Andel genomförda läkarbesök till
specialist allmänmedicin inom
primärvård 5 dagar
Andel väntande patienter till läkarbesök
inom planerad specialiserad vård som
väntat 60 dagar eller kortare
Andel väntande patienter till behandling
inom planerad specialiserad vård som
väntat 60 dagar eller kortare
Andel telefonsamtal som besvarades av
vårdcentral inom samma dag
Andel av invånarna som har konto i
1177.se

KVALITETEN I VERKSAMHETEN 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 Kronobergs
verksamhet ska alltid bedrivas med hög kvalitet och invånarna ska känna en trygghet i att
Region Kronoberg är en garant för god kvalitet.

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

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

900

600

450

14,6 %

9,0 %

7,0 %

Punktlighet stadsbusstrafik +5 min

95 %

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik +10 min

97 %

99 %

99 %

Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon

74 %

82 %

84 %

Antal anmälningar till patientnämnden
Vårdrelaterade infektioner

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

Regionstyrelsen

Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på vårdcentralerna.
Minst 75 % allmänspecialister och max 25 % övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera till fler specialistområden inom vårdvalet för att föra
vården närmare patienterna.
Vårdval plus ska avskaffas.
Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg ska
publiceras på 1177.se.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.
Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i Växjö och i Alvesta.
Utreda behovet av palliativa vårdplatser i en god vistelsemiljö inför införande av
hospice.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Tillsammans med Folkhälsoberedningen kartlägga hälsa och ohälsa geografiskt
i Kronoberg och ge förslag på åtgärder.
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila och digitala
lösningar.
Personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom ska
regelbundet erbjudas hälsoundersökningar, detta för att stärka gruppens hälsa
generellt. Detta ersätter tidigare uppdrag om att integrera somatisk och
psykiatrisk vård.

Perspektiv

MEDARBETARE

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela
arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla –
Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.
En av anledningarna till stress är ständiga omställningar mellan natt- och dagtjänstgöring.
Genom införandet av separata natt- och dagtjänster undviker man ständiga omställningar. Att
dessutom möjliggöra för personalen att planera sitt eget schema ökar medarbetarinflytandet
och trivseln.

Kompetens
Mångfaldsplaner som syftar till att kvotera eller skapa en spegling av befolkningsstrukturen
inom vården är ett tecken på att verksamheten har slutat bry sig om patienterna. Det får aldrig
ske i Kronoberg. All personal ska anställas utifrån sin kompetens! Snabbspår och förenklad
validering är otänkbart med tanke på patientsäkerheten.
I Region Kronoberg ska det vara jämställda och rättvisa löner. Särskild vikt ska läggas på att
utjämna eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Det skall göra skillnad i
lönekuvertet när personal vidareutbildar sig, exempelvis till specialistsjuksköterska eller
specialistundersköterska inom något område. Kompetent och utbildad personal samt
nytänkande är viktiga drivkrafter för utveckling.
Vår viktigaste resurs är den anställda personalen och som arbetsgivare har Region Kronoberg
ett ansvar att motivera och erbjuda fortbildning samt karriärmöjligheter för alla anställda.
Region Kronoberg skall aktivt arbeta för att antalet utbildningsplatser ökas. Detta kan göras
genom en utökad samverkan i första hand med Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
I Region Kronoberg ska patienter känna sig trygga med att vi har kompetenta och utbildade
medarbetare inom sjukvården. Region Kronoberg ska vara aktiv i att vidareutbilda personalen
och ha ett starkt fokus på kompetensutveckling. Nya krav och en snabb teknikutveckling inom
sjukvårdens område innebär att det livslånga lärandet är en del av verkligheten att förhålla sig
till. Kompetensförsörjningen inom läkarområdet är en kärnfråga för att verksamheten på
vårdcentraler och sjukhus ska fungera. Här krävs det långsiktiga planer för att möta framtida
behov av utbildade läkare och övrig personal.
För att minska belastningen på personalen ska vårdnära administratörer införas för att sköta
dokumentation och annat administrativt arbete. Vanliga intyg som till exempel sjukintyg, intyg
om allergi, intyg om handikapparkering med mera bör kunna skrivas av administratörer.
Vi ska i ännu högre grad än tidigare lägga fokus på att stärka våra medarbetares och chefers
viktigaste kommunikativa förmågor: tydlighet, lyhördhet, empati och förmåga att skapa
sammanhang och ge bra återkoppling.

Inflytande och delaktighet
Regionen ska i högre grad vara lyhörd gentemot personalen och tydliggöra att man ser positivt
på nya problemlösningar och utvecklingsmöjligheter. Chefer inom Region Kronoberg måste
uppfylla de krav som ställs från Hälso- sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen. Region
Kronoberg är länets största arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar.
En bra personalpolitik är viktig ur många avseenden. Personalen är vår viktigaste resurs och
alla ska trivas på sin arbetsplats. Det är positiva och kunniga medarbetare som presterar det
bästa arbetet samt skapar den bästa arbetsmiljön.
Där det är möjligt och lämpligt ser vi gärna att personalen bedriver verksamheten som
intraprenad.

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

Utmaningar
I dagsläget är det inte tillräckligt attraktivt att vidareutbilda sig som sjuksköterska vilket riskerar
att leda till kunskapsbrist när andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar. En möjlighet
är att medarbetare erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Som ett led i att göra
Region Kronoberg till en attraktivare arbetsgivare anser vi det vara av yttersta vikt att
heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som önskar detta. I samband med detta ska även
en översyn av grundbemanningen göras.
Genom projekt liknande ”Studentmedarbetare Kronoberg” erbjuds högskolestudenter
kvalificerade och relevanta jobb under studietiden, vilket bidrar till att de får möjlighet att
skapa ett kontaktnät inom det regionala arbetslivet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
arbetsgivare i Kronobergs län att rekrytera högskoleutbildad personal och att öka studenters
benägenhet att stanna kvar i regionen efter examen.
Samtidigt är det viktigt att förutsättningar och arbetsmiljö förbättras så att äldre och erfaren
personal uppmuntras att stanna kvar inom vården. Kompetensen och yrkeskunskapen ska vara
avgörande.
För att skapa bra och effektiva arbetslag krävs det att alla drar åt samma håll, talar samma språk
och följer samma regler. Alla ska uppleva att de kan bidra till att utveckla arbetet istället för att
man fastnar i sedan länge befästa traditioner på respektive avdelning som riskerar att hindra
fortsatt utveckling.

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

Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal /indikatorer

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

5,4 %

5,2 %

5,0 %

77

78

78

6,7 %

2%

1%

Personalomsättning

5,7 %

5,3 %

5%

Andel heltidsarbetande

63,5 %

70 %

75 %

Sjukfrånvaron
HME (Hållbart medarbetarengagemang)
Kostnader för hyrpersonal i förhållande
till kostnad för egen personal inom
hälso och sjukvård (%)

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Fortsätta arbetet med att tillvarata nyanlända med goda kunskaper i
svenska och bekräftad vårdkompetens.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra arbetsvillkor
(attrahera, behålla och utveckla).
Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.

Regionstyrelsen i samverkan med
HSN

Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings projektkompetens för
att hälso- och sjukvården i större grad ska få del av externa projektmedel.
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
Delade turer ska avskaffas.
Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.
Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till kompetensutveckling.

Perspektiv

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

Hälso- och Sjukvård
Det är vår ambition att tillgängligheten till vård i Kronoberg ska ske enligt modellen 0 -3 -60 60 som beskrivs nedan.
0 -dagar. Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Det kan
ske via telefon eller genom besök.
3 -dagar. Alla ska erbjudas besök på vårdcentral för nya medicinska problem eller kraftig
försämring av kronisk sjukdom inom 3 dagar (den nationella vårdgarantin säger 7 dagar).
60 -dagar. Alla som remitteras till den specialiserade vården ska erbjudas besök inom 60 dagar
(den nationella vårdgarantin säger 90 dagar).
60 -dagar. Vård ska erbjudas inom högst 60 dagar efter beslut om behandling. (den nationella
vårdgarantin säger 90 dagar).
-0 -3 -60 -60 kan möjliggöras genom bättre tillgänglighet för patienterna, rätt person på rätt
plats samt effektivare flöden av vården. Kortare vårdköer och ett för kronobergarna förbättrat
välmående går hand i hand.

Framtidssäker sjukvårdskedja
Som en del av en kvalitetssäkrad och effektiv vård ser vi en nödvändighet av att patientens
första läkarkontakt är allmänspecialiserad. Dels för att få en så kvalificerad bedömning/diagnos
som möjligt och för att slussa vidare patienten till rätt avdelning för eventuell fortsatt
behandling.
Kortare vårdköer spelar en väsentlig roll i en framtidssäker och effektiv hälso- och
sjukvårdskedja. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara så hög, att invånarna erbjuds
vård på rätt nivå och i rätt tid. Hur invånarna upplever vår tillgänglighet i relation till den
faktiska tillgängligheten är värdefull information för vårt förbättringsarbete för att bli en
kvalitetsstyrd region.
Vi ska utveckla e-tjänsterna i syfte att effektivisera vården, bl.a. genom att få ner antalet
uteblivna besök.

Samverkansgrupper för fokus på individen
Det finns uppenbara brister i arbetet med vårdplaneringen. Patienten kan vara färdigbehandlad
och hemskickad och personal i hemkommunen har tagit över. Denna personal bekostas av
kommunen och alldeles för ofta upptäcks sen att patienten inte var frisk nog att skickas hem.
Därför vill vi införa en ”karensdag” som innebär att om patienten behöver läggas in för samma
åkomma inom 48 timmar efter hemkomst ska Region Kronoberg stå för de merkostnader som
uppkommit för kommunen.
Detta är ett incitament för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan region och
kommun. Vi gör en samhällsekonomisk vinst samtidigt som vi fokuserar på att minska antalet
onödiga återinläggningar.
Införandet av ”Barnens bästa gäller” i Kronoberg (Skottlandsmodellen) kräver ett nära
samarbete mellan vårdnadshavare, region, polis, skola och socialförvaltning.
Samarbete mellan missbruksvården i kommunerna, primärvården och psykiatrin inom regionen
underlättas genom samverkansgrupper. Detta för att personer med flera olika vårdbehov kan
fångas upp tidigare.
För att utveckla den palliativa vården och hospiceverksamheten krävs ett nära samarbete
mellan regionen, kommunerna och de palliativa teamen.

Palliativ vård
Vi vill se en utbyggnad av hospiceverksamhet i Region Kronobergs regi. Ett hospice skulle ge
patienter och anhöriga bättre möjligheter till ett värdigt avslut. Vi vill att hospiceverksamheten
utvecklas i en vacker miljö med möjlighet till utevistelse. Vidare vill vi ge möjlighet till anhöriga
att vara närvarande och delaktiga, samt att det ska finnas möjlighet till övernattning.
Alla som har behov av vård i livets slutskede oavsett diagnos ska få det av kompetent och
välutbildad personal, oberoende av bostadsort. Vården vid livets slut bör präglas av värdighet,
omtanke och respekt för patienten. Rätten till fullgod smärtbehandling ska vara en självklarhet,
liksom psykologiskt och socialt stöd för patienter och närstående.
Målsättningen är att sjukvården alltid bör erbjuda basal palliativ vård och att de som har
ytterligare behov får tillgång till specialiserad palliativ vård. Palliativ vård ska erbjudas varhelst
patienten väljer att vårdas, i hemmet, på ett sjukhem, sjukhus eller ett hospice. Vården ska
organiseras så att det blir naturligt för anhöriga att vara tillsammans med patienten den sista
tiden.

Möjlighet att välja vård i Kronobergs län
Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna
väljer vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög
kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir
förstahandsvalet även i framtiden. Vårdval Kronoberg ger invånarna möjlighet att välja var de
vill ha sin basala hälso- och sjukvård.
Medborgarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska
utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Syftet är att invånarna ska kunna ta del av
kvalitetsresultat på 1177.se.

Mall för läkarintyg
Det är ett välkänt problem att Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare
inom sjukvården. Exempelvis har TV-programmet Plus granskat 105 fall gällande
trafikskadeärenden. Endast 10 % av dessa fick rätt till ersättning efter Försäkringskassans
bedömning. Orsaken till detta sades vara att läkarintygen var slarvigt och ofullständigt skrivna.
Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Enskilda vårdtagare drabbas väldigt hårt ekonomiskt
utöver kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande. Därför anser vi att regionen genast bör ta
fram en mall för att underlätta för läkare att skriva korrekta intyg.

Patientsäkerhet
100 000 personer i Sverige drabbas av vårdskador varje år. Genom säker och god vård kan
andelen patienter med vårdskador minskas. Man måste ha stort fokus på detta område för att
kunna arbeta förebyggande i framtiden och därmed minska risken för vårdrelaterade skador.
Vi måste få ner antalet vårdrelaterade infektioner. Därför måste man lägga stort fokus på
hygien och utökad grundlig städning. Denna kostnad tjänas in många gånger om genom att
infektionerna undviks.
Särskilt utsatta är redan multisjuka äldre där försvaret mot nya sjukdomar är nedsatt. Skador
p.g.a. felaktig medicinering och eller fel dosering ger, förutom individuellt lidande, stora
kostnader. Ingen patient ska bli sämre eller skadas i vården.
Då risken för vårdskador, förväxlingar och missförstånd ökar om det finns språksvårigheter är
det av största vikt att personalen kan tala och förstå fullgod svenska. Således är
några ”snabbspår” inom regionen inte aktuella, då detta äventyrar patientsäkerheten.
Sverige har under många år varit befriade från en del svårare sjukdomar genom aktiva insatser.
Region Kronoberg ska därför uppmana och aktivt verka för att samtliga nyanlända till Sverige
genomgår en obligatorisk hälsoundersökning. För deras egen hälsas skull och inte minst för att
hindra smittspridning av bland annat TBC, malaria, mässling och HIV.
Förutom de rent medicinska aspekterna och det personliga lidandet skulle det vara direkt
förödande för ekonomin i händelse av utbredd spridning.

Ökad kunskap om EDS
Region Kronoberg ska föra ut kunskap om EDS i verksamheten då insikt om sjukdomen till
stor del saknas inom vården. Idag är det i det närmaste omöjligt att få en EDS-diagnos på
grund av okunskapen om sjukdomen inom professionen.

Förebyggande undersökningar
Det finns idag säkra indikationer på att screening för att upptäcka tjocktarmscancer och
bukaortaaneurysm sänker antalet dödsfall och minskar ett eventuellt lidande för de drabbade
om det upptäcks i tid. För att tidigt upptäcka cancer inom riskområdena vill vi erbjuda
regelbundna prostatacancerprov (PSA) samt melanom-test (melanom är den cancerformen
som ökar mest i Sverige).

Tolktjänster
Med de besparingskrav som tidigare drabbat våra sjukvårdande enheter är det nu absolut
nödvändigt att se över möjligheterna för att dagens kostsamma tolktjänster inte drabbar
Region Kronoberg. Det är orimligt att Region Kronoberg ska stå för kostnaderna kring
tolkning för människor som varit boende i Sverige under många år. De tolktjänster som
erbjuds ska i huvudsak erbjudas via telefon, inte minst av kostnadsskäl.
För att minimera dessa kostnader ska man naturligtvis se till att personalen inom Region
Kronoberg talar en fullt begriplig svenska, så att inte även patienterna behöver tolkhjälp. Vi
undviker därmed även risken för missförstånd mellan patienter och vårdpersonal.

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

Decentralisering av viss specialistvård till Lasarettet i Ljungby
Lokalsituationen på CLV är mycket ansträngd. För att avlasta CLV tycker vi att man ska flytta
över någon specialistsjukvård till lasarettet i Ljungby. Detta skulle även göra Ljungby lasarett
mer livskraftigt. Vi föreslår att Region Kronoberg utreder detta.

Tandvård
Det är anmärkningsvärt att munhålan idag inte ingår i kroppen i regionens mening. Vi anser att
tandvård i framtiden ska omfattas av hälso- och sjukvårdsförsäkringen.
Kostnaderna för tandvård har gjort att många helt eller delvis avstår från tandvård då de helt
enkelt inte har råd. Det leder till allt fler allvarliga, dyra och mer svårbehandlade tandskador
hos unga och vuxna.
Det är oacceptabelt att personer som vistas olagligt i landet får näst intill gratis tandvård medan
många medborgares tänder vittrar sönder på grund av att man inte har råd med de höga
kostnaderna.
Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och sjukdomar. Munnen tillhör och påverkar
resten av kroppen. Samarbete och utbyte av kunskap mellan tand- och sjukvården måste
förbättras och under kommande år måste förebyggande tandvård prioriteras. Genom
förebyggande åtgärder skapas möjligheter till friska tänder på lång sikt. Fluorsköljning för
skolbarn är ett sätt att arbeta förebyggande.
Det är vår uppfattning att tandvården på sikt ska inrymmas inom sjukvårdens
högkostnadsskydd. Detta ska implementeras i flera steg med början i en regelbunden
kostnadsfri kontroll av tänderna där även enklare förebyggande vård utförs. Detta för att ge en
status till den undersökta och i möjligaste mån undvika skillnad i tandhälsa på grund av
ekonomiska förutsättningar. Folktandvården måste arbeta aktivt för att kötiderna till
specialisttandvården, liksom övrig vård, ska sänkas markant.
I dagsläget är tandvårdsbidraget utformat i tre olika intervaller, beroende av åldersgrupp.
Bidraget är på 600 kronor per år för dem som är 24–29 år, 300 kronor för dem som är 30–65
år respektive 600 kronor för dem som är 65 år och uppåt. Sverigedemokraterna i Kronoberg
vill justera så att alla ålderspensionärer från 65 år medges 900 kr per år istället för de 600 kr per
år som regeringen har föreslagit. Detta kan vara ett första steg för att minska kostnader för
våra äldre.
Reformen kan jämföras med förslaget om ett återställt högkostnadsskydd och syftar ytterst till
att äldre inte ska behöva lägga en lika stor del av sin disponibla inkomst på hälsa och sjukvård
som är fallet idag. Förslaget skulle få en positiv effekt för många äldre.

Psykiatri
Kötiderna måste ner så att vi även här uppnår tillgänglighet enligt 0-3-60-60. Högre individuell
behandlingsform är önskvärd, inte enbart medicinering. Depressioner har blivit allt vanligare.
Allt flera sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Detta skapar mänskligt lidande och är
samhällsekonomiskt oförsvarbart. Denna ökning av psykisk ohälsa är att betrakta som ett
växande folkhälso- och samhällsproblem.
Vi ser det som mycket oroande att detta även är ett problem som ökar bland barn och
ungdomar. Antalet suicid ökar och vi behöver intensifiera arbetet mot detta.
Den kraftiga ökningen av utskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn upp till 14 år är
oroväckande. Även detta arbete behöver intensifieras.
Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos unga. Barn och ungdomar
som idrottar har i stor utsträckning högre självkänsla, ingår i flera sociala nätverk, är mer
emotionellt stabila samt lider i mindre omfattning av psykosomatiska besvär. Genom måttligt
regelbunden motion kan depressiva besvär förebyggas hos barn och ungdomar. Följaktligen
finns stora vinster för såväl individen som samhället i stort att förebygga ohälsa och
uppmuntra till ett liv i rörelse som en del av det förebyggande arbetet.

Att se, känna, lukta och höra naturen ger själsligt lugnare patienter. Det har visat sig att ”Grön
rehab” har goda effekter. Vi vill se en samverkan med Slussen i Lagan för rehabilitering av
patienten.
För de människor som ligger i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa krävs det tidiga insatser
och återigen en samverkan mellan kommuner och region/landsting. Människor med psykisk
ohälsa skall ha samma möjligheter att leva och bo som alla andra medborgare. I samråd med
kommuner ska de psykiskt funktionsnedsatta som är i behov av det erbjudas ett personligt
ombud. Med hjälp av personliga ombud finns det möjlighet att skapa förutsättningar för att
dessa människor skall få ett självständigt liv som förhoppningsvis bidrar till tillfriskande. Det är
viktigt att tillräckligt stöd och de bästa förutsättningar finns på plats för såväl patient som
ombud för att få effekt av insatserna.
När och om extra insatser behövs är väntetiderna till det första samtalet både inom
primärvården och psykiatrin orimligt långa och därmed helt oacceptabla. Där möjlighet finns
ska det i större utsträckning vara möjligt att vara delaktig i val av behandling samt utförare.
I dagsläget finns det kö till regionens rättspsykiatriska vårdavdelningar. Då det även finns en
efterfrågan från andra regioner bör en utökning av vårdplatserna genomföras. Vi föreslår att
man utreder möjligheten till ytterligare två avdelningar på rättspsykiatriska kliniken.

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

Kollektivtrafik i Kronoberg
Region Kronoberg ska på allvar visa vägen och föregå med gott exempel vad gäller innebörden
av en levande landsbygd på såväl kort som lång sikt. Tillgång till kollektivtrafik är en av de
viktigaste beståndsdelarna för tillväxt utanför tättbebyggda områden.
Kollektivtrafiken är även en viktig faktor för arbetspendling. Den är också betydelsefull när
företag och invånare väljer lokalisering och boende. Kronobergarna ska ses och behandlas som
kunder som förtjänar bästa möjliga service.
Som ett led i tillgänglighetsarbetet måste tågperrongerna, som aldrig är en säker miljö för
synskadade, ses över. För att öka säkerheten bör skyddszonen närmst perrongkanten markeras
med sinusplattor. Denna markering ska ersätta den gula sicksacklinjen då synskadade upplever
den som svår att se.
I en förlängning vill vi att region Kronoberg i större utsträckning satsar på anropsstyrd trafik.
Med samlad information från kollektivåkningsregistret och den anropsstyrda trafiken kan man
bygga en erfarenhetsbank kring hur resandet ser ut mera i detalj. Därmed kan man även förutse
om det skall göras några förändringar kring befintliga busslinjer alternativt några nya dras.
Vår region har kommit långt med miljötänket men det räcker inte. Med den utveckling vi ser i
samhället med förtätade stadskärnor ser vi ett stort behov av att helt frångå
förbränningsmotorer i stadstrafiken. Både för att minska bullernivån och utsläppen i
stadskärnan och för att leda kollektivtrafiken i rätt riktning ska vid utgångna avtal
stadsbussarna ersättas med mer CO2 neutrala eldrivna bussar med snabbladdningsmöjlighet
vid ändhållplatser samt vid resecentrum i staden.

EFFEKTIVA OCH KVALITATIVA PROCESSER I
VERKSAMHETEN
Mål
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten

Styrtal /indikatorer

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,5

1,3

1,2

Antibiotikaförskrivning, antal recept per
1000 invånare

316

250

250

Produktivitet, (kr/viktpoäng)
-

Primärvård

2 420

2 600

2 700

-

Specialiserad somatisk vård

3 567

3 820

3 930

-

Specialiserad psykiatrisk vård

3 691

3 920

4 050

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsproblemen kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan
olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att
skapa hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Det betyder att sätta problemen i centrum och att
arbeta över sektorsgränser. Gröna Kronoberg lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som
består av ett antal delar som tillsammans lägger grunden för ett hållbart regionalt
utvecklingsarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar för vad aktörerna arbetar med och
hur de arbetar.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal/indikatorer

Utfall 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal företag som Region Kronoberg nått
direkt eller indirekt via våra bolag eller
andra som finansieras av Region
Kronoberg

720

900

1 000

Antal elever Region Kronoberg nått för
att främja medvetna studieval

6 725

7 500

8 000

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

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal /indikatorer

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

50 %

60 %

70 %

Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
1
och minibuss)

84,5 %

87 %

93 %

Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

91 %

95 %

95 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle

1

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:

Regionstyrelsen

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030 ska tas fram för Region
Kronoberg.
Uppdra åt regiondirektören att minska administrationen för att om
möjligt spara 10 milj
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
Att utifrån aktuell ambulansutredning ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan optimeras.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens regionbussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala
utvecklingsnämnden

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

Kulturnämnden

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta okonventionella arenor för att
nå ut till fler människor, till exempel på äldreboenden och skolor.

Perspektiv

EKONOMI

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens,
utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå
målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg i nuläget ha ett
resultatmål över tid om 1,5 procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 100
miljoner kronor, motsvarande 1,5 procent av de samlade intäkterna för skatt,
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

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

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

En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

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

1,6 %

1,0 %

1,5 %

Nettokostnadsutveckling totalt, (%)

5,9 %

5%

4,5 %

Hälso och sjukvårdsnämnden

8,3 %

4

4

Trafiknämnden

8,6 %

5

5

Regionala utvecklingsnämnden

14,9 %

3

3

Kulturnämnden

7,7 %

2

2

104,5 %

43 %

52 %

Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

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.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.

Finansiering
Finansieringen i budget 2019 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2018. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2021 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2018.

Finansiering, mnkr
Utfall

Prognos

Budget

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2018

2019

2020

2021

Skatter
Preliminärskatt

4 543

4 837

4 857

5 004

5 177

5 382

-14

-8

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

929

975

962

1 015

1 046

1 088

Kostnadsutjämningsavgift

-182

-203

-199

-207

-212

-220

45

45

45

46

47

47

Regleringsavgift

-77

-60

-94

-32

-11

-19

Bidrag läkemedel inom
förmånen

491

526

526

555

575

595

44

44

44

31

19

0

5 779

6 157

6 141

6 412

6 641

6 873

84

40

25

30

25

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-53

-63

-73

-103

varav finansiell del
pensioner

-36

-49

-49

-62

-72

-102

5 825

6 151

6 113

6 379

6 593

6 795

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag

Finansiella intäkter

Summa

Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 201 och prognos 2018

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.
Skattesats 2019
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2018.
Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2018. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2018.
Läkemedelsförmånen
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2018 till 555 mnkr baserat på Socialstyrelsens
höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.

Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2021 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.

Resultatbudget 2019-2021
Region Kronobergs budget för år 2019 ger ett resultat på 72 mnkr kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr

Verksamhetens nettokostnader

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

-5 534

-5 802

-6 072

-6 203

-6 404

-206

-229

-235

-269

-288

-5 740

-6 031

-6 307

-6 472

-6 692

Skatteintäkter

4 529

4 857

5 004

5 177

5 382

Generella statsbidrag och
utjämning

1 250

1 284

1 408

1 464

1 491

84

25

30

25

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-63

-73

-103

Varav finansiell del pensioner

-36

-49

-62

-72

-102

5 825

6 113

6 379

6 593

6 795

86

82

72

121

103

1,1%

1,8%

1,5%

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

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

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 307 mnkr för 2019,
vilket innebär en budgeterad ökning med 4,3 % jämfört med budget 2018, (2020: 2,6 %, 2021:
3,4 %). Det budgeterade resultatmålet är 67 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2017 års bokslut.

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

36,1

Kostnad för hyrpersonal

1,9

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,8

Kostnad för läkemedel

6,8

Skatteintäkter

45,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget

Budget

Plan

Plan

2018*

2019

2020

2021

4 108

4 210

4 190

4 190

321

328

339

350

Regional utvecklingsnämnd

64

60

60

60

Kulturnämnd

62

51

51

51

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

11

12

12

12

1 088

1 121

1 121

1 121

393

525

699

907

6 047

6 307

6 472

6 692

4,3%

2,6%

3,4%

Trafiknämnd

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

*Budgetram avläst april 2018

Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
En specificering av förändringar jämfört med 2018 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
2019

2020

2021

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

23,8

23,8

23,8

Resurstillskott

78,4

58,4

58,4

102,2

82,2

82,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

6,7

17,7

28,7

SUMMA

7,1

18,1

29,1

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

-3,9

-3,9

-3,9

SUMMA

-3,6

-3,6

-3,6

0,0

0,0

0,0

-11,1

-11,1

-11,1

-11,1

-11,1

-11,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

0,5

0,5

0,5

SUMMA

0,6

0,6

0,6

Resurstillskott

33,4

33,4

33,4

SUMMA

33,4

33,4

33,4

Belopp i mnkr
Hälso och sjukvårdsnämnd

SUMMA

Trafiknämnd

Regional utvecklingsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Kulturnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)
Resurstillskott

SUMMA

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
3,1

3,1

3,1

Resurstillskott

68,5

84,8

126,3

Löneavtal 2019-2021*

60,0

150,0

250,0

68,0

135,0

Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2019-2021)

Uppräkning ram (2020-2021)

SUMMA

131,6

305,9

514,4

SUMMA Förändringar jämfört med 2018

260,1

425,4

644,9

*Löneavtal (2019-2021) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,3 procent för år 2019 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2018).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2018

3 969

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel

91

Ej full kompensation befolkningsökning

-23

Vårdersättning, 2019

4 037

Inklusive 2 % momsersättning

4 118

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,8 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2019 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2018
Behandlingsområde 3-23 år

Uppräkning

á pris 2019

1 402

39

1 441

Områdesansvar 0-2 år

283

8

291

Områdesansvar 3-23 år

177

5

182

Investeringsram
Investeringsram 2019-2021

Budgeterat resultat

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

72

121

103

Avskrivningar

235

269

288

Summa utrymme för självfinansiering av
investeringar

307

482

391

Fastigheter och utrustning i samband
med fastighetsinvesteringar

526

519

512

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

177

61

24

Planerade projekt för styrelsebeslut

225

393

425

Projekt för delegationsbeslut

64

5

3

Löpande årligen (fastighetsanslag)

60

60

60

Investering MT, ny- och återanskaffning

80

80

80

Investering MT, större objekt

20

20

20

Investering informationsteknik

39

44

45

Inventarier intäktsfinansierad verksamhet

30

30

30

Bredbandsutbyggnad

20

40

0

715

733

687

43 %

66 %

57 %

Varav:

Summa
Självfinansieringsgrad

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2019-2021

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden
2019-21. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för
utrustning och konst.
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige
-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr 15RK1450).
Alla förberedande markarbeten är klara. Sedan augusti 2017 har detaljprojektering pågått
och i november startade byggarbetena. Lokalerna planeras vara inflyttningsklara december
2019.
Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493).
Förberedande markarbeten för ledningar är klara. Byggstart december 2017. Planeras att
vara färdigställda april 2019.
Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen (Dnr
16RK2234). Ombyggnaden påbörjas före sommaren 2018 och pågår till slutet av 2021.
Omfattande ombyggnation i provisorie sker för att lösa vårdplatsbehovet under byggtiden.
Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr
17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

Planering pågår för nybyggnad av hus L inom CLV, som bland annat kommer att
inrymma neonatalavdelning, förlossning, onkologi, patologi, barnverksamhet och
röntgen/fys.lab.

-

I Ljungby planeras för om- och tillbyggnad för akut/JLC, ambulans, operation,
röntgen samt sterilteknisk verksamhet. Fortsatt förstudie och utredning genomförs
för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen hösten 2018.

-

Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag
tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.

Projekt för delegationsbeslut
Avser fastighetsinvestering inom fastighetschefens delegation. Följande insatser planeras under
perioden:
-

Byggnation av ambulansgarage vid Ljungby lasarett.

-

Ombyggnation i Ljungby för att möjliggöra den om- och tillbyggnad (för akut/JLC,
ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet) som beskrivs ovan.

-

Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning.

-

Nytt lås och passagesystem.

-

Under perioden behöver olika utredningsinsatser genomföras. Exempelvis gäller
detta för rättspsykiatrin, IVA CLV, dialysen CLV, sterilcentralen, Sigfridsområdet
m.fl. verksamheter.

Löpande årligen (fastighetsanslag)
Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt
verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation.
Flerårig underhållsplan som underlag.
Investering medicinteknik (MT), ny- och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan
utifrån databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före
nyinvestering. Under perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att
stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.
Investering medicinsk teknik (MT), större objekt
Avser MT-investeringar i större objekt, den ekonomiska gränsen för varje enskilt objekt har i
denna investeringsplan satts till > 5 mnkr. Som exempel på större objekt kan nämnas
utrustning för operation och röntgen.
IT-investeringar
Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:
-

IT-infrastruktur

-

IT-arbetsplats

-

IT-system

Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva
sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg,
del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 600 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 60 mnkr
för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2019. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2019 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.

BILAGOR
Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

23,8

23,8

23,8

Indexuppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Läkemedelskostnader

10,0

10,0

10,0

AT-läkare 6 nya block 2017

1,1

1,1

1,1

AT-läkare 5 nya block 2018

1,0

1,0

1,0

Äldrehälsa Kronoberg

2,0

2,0

2,0

Läkemedelsgenomgångar

0,6

0,6

0,6

Bättre flöden i vården

-5,0

-25,0

-25,0

Professionsmiljarden - finansieringsbehov
statsbidrag upphör (tidigare budgeterad intäkt)

18,6

18,6

18,6

Gratis gynekologisk cellprovtagning - generellt
statsbidrag fr o m 2019 (patientintäkt upphör)

2,8

2,8

2,8

20,0

20,0

20,0

Extra tjänst BB, Barnmorska på natten

2,0

2,0

2,0

Utöka amningsenheten på BB

2,0

2,0

2,0

102,2

82,2

82,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Höjda löner till lågavlönad vårdpersonal

SUMMA förändringar

Trafiknämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

0,7

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Indexuppräkning, entreprenadavtal

11,0

22,0

33,0

Prishöjning av biljettpriser

-3,0

-3,0

-3,0

Ökade trafikintäkter

-3,0

-3,0

-3,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget
2016-2018)

-2,0

-2,0

-2,0

Trafikförändring TFP övriga trafikslag

3,0

3,0

3,0

SUMMA förändringar

7,1

18,1

29,1

Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

Effektivisering och bortprioriterng av ej
livsnödvändiga projekt

-4,0

-4,0

-4,0

SUMMA förändringar

-3,6

-3,6

-3,6

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Kulturnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

-2,8

-2,8

-2,8

Effektivisera och minska ej livsnödvändiga
satsningar

-10,0

-10,0

-10,0

SUMMA förändringar

-11,1

-11,1

-11,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram
Bidrag Kulturparken permanent
migrationsutställning

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Fördyrning livsmedelsupphandling etc.

0,2

0,2

0,2

SUMMA förändringar

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram (LPIK)

23,5

23,5

23,5

Befolkningsökning

8,9

8,9

8,9

Psykologer till vårdcentraler

1,0

1,0

1,0

33,4

33,4

33,4

SUMMA förändringar

Regionstyrelsen
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

2,4

2,4

2,4

10,5

10,5

10,5

Pensionskostnader - pensionsprognos

0,0

3,0

28,0

Avskrivningar

0,0

33,0

49,0

Ökade premier LÖF

1,0

2,0

2,0

Finansieringsbehov vårdval när
sjukskrivningsmiljarden upphör

11,0

11,0

11,0

Effektiviseringskrav

-5,0

-5,0

-5,0

6,4

11,4

16,4

-0,7

-1,4

-1,4

0,3

0,3

0,3

12,0

12,0

12,5

5,0

10,0

15,0

Rehabgarantin/koordinering

13,0

13,0

13,0

Digitalisering

10,0

15,0

15,0

Rivning strandbjörket

10,0

10,0

0,0

0,0

-40,0

-40,0

60,0

150,0

250,0

-

68,0

135,0

131,6

305,9

514,4

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Cambio Cosmic
Upphandlingskompetens, Generalplan
Ökad politisk organisation - ny mandatperiod
Hyra kv Dockan/övr provisorier
Cosmic 500-satsning

Omvandlingstryck

Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2020-2021

SUMMA förändringar

Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget

Budget

Plan

2018

2019

2020

Plan
2021

LPIK inkl läkemedel

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

LPIK exkl läkemedel

3,3 %

2,8 %

3,4 %

3,4 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Regionvårdsintäkter

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Övriga driftkostnader och intäkter

2,2 %

2,7 %

2,4 %

2,4 %

Befolkningsprognos

2017

2019

2021

2025

2030

0-1 år

2 298

2 437

2 529

2 582

2 532

2-15 år

35 589

36 998

38 516

40 730

42 085

16-19 år

8 860

9 261

9 868

10 812

11 309

20-64 år

108 626

109 737

111 182

114 744

118 334

65-79 år

30 134

30 843

31 518

30 881

30 684

80-100+ år

11 570

11 774

12 068

14 195

16 797

197 077

201 050

205 681

213 944

221 741

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2017-2021 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 600 invånare.. Detta skulle innebära en
genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört
med den årliga tillväxttakten under 2000-2016.
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Regionfullmäktige

Budget 2019 för Region Kronobergs revisorer

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionfullmäktige beslutar
att fastställa revisorernas anslag för 2019 till 4 113 100 kronor.

Sammanfattning
Förslag till budget för revisorerna bereds av regionfullmäktiges presidium inför
beslut regionfullmäktige (KL § 8 kap 11).
Revisorerna har begärt ett anslag på 4 713 000 kronor för 2019, vilket innebär en
ökning med 600 000 kronor jämfört med 2018 års anslag. Ökningen motiveras
med att revisorerna för 2019 ser att följande kostnader påverkar budgeten:
– Dubbel uppsättning revisorer med anledning av valår - 300 000 kronor.
– Certifieringskostnader för revisionschef samt utökning av administrativt stöd 300 000 kronor.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att revisorerna tilldelas ett anslag på
4 113 100 kronor för 2019. Detta innebär ingen förändring jämfört med 2018.
Presidiets bedömning är att de önskemål som revisionen presenterar bör täckas
inom nuvarande anslag. Revisionen redovisade ett stort överskott för 2017 och har
tidigare år fått betydligt högre uppräkningar än annan verksamhet inom regionen.

RosMarie Jönsson Neckö
Ordförande, regionfullmäktige

Kjell Jormfeldt
1:e vice ordförande, regionfullmäktige

Pernilla Sjöberg
2:e vice ordförande, regionfullmäktige
Bilaga:

Revisorernas behovsprioritering för 2019
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BUDGET 2019

2018-02-12
Region Kronoberg
Revision

Revisorernas behovsprioritering 2019
Revisorerna har i behovsprioriteringen utgått från 2018 års budget och utfallet
från 2017.
Under 2019 ser revisionen följande poster som påverkar budgeten:
•
•

Dubbel uppsättning revisorer pga. valår är 300 000 kr
Certifieringskostnader revisionschef /administrativt stöd 300 000 kr

Budgetunderlag specifikation
Fastslagen budget för 2018 justeras med ovanstående.
Post
Belopp i tkr
Förtroendevalda revisorer
1 953
Förvaltningsstöd, revisionskontor
1 126
Granskningsinsatser
1 634
Total
4 713
I granskningsinsatser ingår riskanalys, grundläggande granskning och
fördjupad granskning. En stor del av den grundläggande granskningen utförs
av de förtroendevalda revisorerna när det gäller granskning av måluppfyllelse
och granskning av intern styrning och kontroll. Kostnaden för denna
granskning ligger till största delen i posten för förtroendevalda revisorer men
även i posten för förvaltningsstöd.
Begärda anslag
Utifrån revisorernas behovsprioritering 2019 begär revisorerna ett anslag på
4 713 000 kr för 2019 exklusive indexuppräkning. Till beloppet tillkommer
även kostnader för regiongemensammasystem, baspaket och servicepaket.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§90

Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas politiska
organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska det finnas en
beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en regionstyrelse. Fullmäktige
ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra regionens uppgifter.
Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt
ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region Kronoberg.
Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i dessa
arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag
till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande för
beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden 2019-2022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation för
Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 138 RSAU Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Förslag till beslut - Arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation
 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg - beslutsunderlag
 Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§138

Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas politiska
organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska det finnas en
beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en regionstyrelse. Fullmäktige
ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra regionens uppgifter.
Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt
ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region Kronoberg.
Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i dessa
arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag
till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande för
beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden 2019-2022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation för
Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation
 Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-16

Regionstyrelsen

Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.

Sammanfattning
Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas
politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska
det finnas en beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en
regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att
fullgöra regionens uppgifter. Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma
nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i dessa arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande för
beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden 20192022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation för
Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-16

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Region Kronobergs politiska organisation 2019 – 2022
Reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019 - 2022
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Region Kronobergs politiska organisation 2019 - 2022
Ärende
Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas
politiska organisation och uppgiftsfördelningen mellan olika organ. I varje region
ska det finnas en beslutande församling, regionfullmäktige. Fullmäktige ska utse
en regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för
att fullgöra regionens uppgifter. Kommuner och regioner får tillsätta
gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer enligt 6 kap. KL. Reglementen för en gemensam
nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller
regionerna, enligt 6 kap. 44 § KL.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg
fastställs ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Bestämmelserna i i arbetsordningarna och reglementena gäller utöver
vad som beskrivs i lag eller annan författning.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation
för Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för
Region Kronobergs politiska organisation.
Genomförande
Organisationsutskottet har genomfört en uppföljning av Region Kronobergs
politiska organisation under innevarande mandatperiod 2015-2018. Uppföljningen
har skett genom enkäter till förtroendevalda och djupintervjuer med partiernas
gruppledare, samt samtal med regiondirektörens ledningsgrupp.
Sammanfattningsvis visade uppföljningen att de förtroendevalda i stora drag är
nöjda med den politiska organisationen under innevarande mandatperiod.
Utifrån uppföljningen har organisationsutskottet berett förslag till politisk
organisation för Region Kronoberg med tillhörande reglemente och
arbetsordningar för mandatperioden 2019-2022. Organisationsutskottet föreslår
fullmäktige att fastställa politiska organisation för Region Kronoberg enligt nedan:

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen (RF § 182/17).
Regionfullmäktige beslutade § 112/17 att Kronobergs län ska utgöra en valkrets
vid val till nästa mandatperiod.
Regionfullmäktiges revisorer

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom
nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisionen har 11 ledamöter.
Organisationsutskottet

Organisationsutskottet är ett forum för övergripande frågor som kräver
överläggningar mellan partigruppledarna. Organisationsutskottet utgörs av
partigruppledarna för de partier som är representerade i fullmäktige. Vid förhinder
får gruppledare kalla ersättare bland regionfullmäktiges ledamöter och ersättare
inom sitt eget parti.
Valberedning

Valberedningen bereder förslag till val av ledamöter och ersättare som ska förrättas
av regionfullmäktige. Valberedningen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Regionstyrelse

Regionstyrelsen är Region Kronobergs högsta verkställande organ, och bereder
ärenden inför beslut av regionfullmäktige. Regionstyrelsen är huvudman för hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken i Region Kronoberg. Regionstyrelsen består
av 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionstyrelsen har ett arbetsutskott och ett
personalutskott som bereder ärenden till regionstyrelsen. Arbetsutskottet är även
Region Kronobergs Krisledningsnämnd.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Folhälsoberedningen

Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen. Beredningen
består av 7 ledamöter och 4 ersättare.
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all drift av hälso- och
sjukvård i egen regi. Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 8
ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden
till nämnden.
Trafiknämnden

Trafiknämndens uppdrag är att ansvara för verksamheten inom Länstrafiken
Kronoberg. Nämnden ansvarar även för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar
enligt avtal med vissa av länets kommuner. Trafiknämnden består av 9 ledamöter
och 5 ersättare. Trafiknämndens presidium bereder ärenden till nämnden.
Regional utvecklingsnämnd

Regionala utvecklingsnämnden bereder och beslutar i vissa ärenden enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och enligt förordning om regionalt
tillväxtarbete. Regionala utvecklingsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare.
Regionala utvecklingsnämndens presidium bereder ärenden till nämnden.
Kulturnämnd

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna
på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen. Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.
Kulturnämndens presidium bereder ärenden till nämnden.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs folkhögskola som bedriver
vuxenutbildning. Regionala utvecklingsnämndens presidium utgör tillika
Grimslövs folkhögskolas styrelse. Styrelsen har 3 ersättare.
Patientnämnden

Patientnämnden har i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso-och sjukvården till uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras
närstående. Patientnämnden består av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Samverkansnämnden Blekinge – Kronoberg

Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg är en gemensam
nämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg. Samverkansnämnden har 6
ledamöter och 6 ersättare.
Kommunalt forum

I kommunalt forum sker dialog och samverkan mellan Region Kronoberg och
länets kommuner i frågor som det finns ett gemensamt intresse eller ansvar för .
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Budget för den politiska organisationen enligt organisationsutskottets förslag är
22 500 000 kr, exklusive partistöd. Organisationsutskottet bereder förslag till
arvodesreglemente vid sammanträde den 29 maj, varför förslaget till budget kan

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

komma att revideras inför det slutliga fastställandet och slutligen fastställas vid
regionfullmäktige den 20 juni.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg mandatperioden
2019-2022.
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019 – 2022.

Diarienr: 17RK1032
Kansliavdelningen

Arbetsordningar och
reglementen för den politiska
organisationen i Region
Kronoberg

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-16
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Innehållsförteckning
Inledning
Tillämpningsområde för reglementen och arbetsordningar
Arbetsordning för regionfullmäktige
Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen
Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsens arbetsutskott
Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsens personalutskott
Reglemente och arbetsordning för krisledningsnämnden
Reglemente och arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
Reglemente och arbetsordning för regionala utvecklingsnämnden
Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden
Reglemente och arbetsordning för kulturnämnden
Reglemente och arbetsordning för patientnämnden
Reglemente och arbetsordning för samverkansnämnden Region Blekinge
och Region Kronoberg
Reglemente och arbetsordning för Grimslövs folkhögskolas styrelse
Reglemente och arbetsordning organisationsutskottet
Reglemente och arbetsordning för folkhälsoberedningen
Reglemente och arbetsordning för Kommunalt forum
Reglemente och arbetsordning revisorerna
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Inledning
Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver
landstingens/regionernas politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan
olika organ. I varje landsting/region ska det finnas en beslutande församling,
landstings/regionfullmäktige. Fullmäktige ska utse en landstings/regionstyrelse.
Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra
landstingets/regionens uppgifter. Kommuner och landsting/regioner får tillsätta
gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer 6 kap. KL. Reglementen för en gemensam nämnd
ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller
landstingen, 6 kap. 44 § KL.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i dessa arbetsordningar och reglementen.
I sitt arbete ska samtliga politiska organ beakta jämlikhets-, jämställdhets-, miljö-,
integrations- och mångfaldsfrågor samt beakta intentionerna i barnkonventionen.
Tillämpningsområde för arbetsordningar och
reglementen
Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg gäller för
regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott, hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden,
samverkansnämnden Landstinget Blekinge- Region Kronoberg, Grimslövs
folkhögskolas styrelse, organisationsutskottet, folkhälsoberedningen, FoUberedningen, Kommunalt forum samt revisorerna.
Översyn av arbetsordningar och reglementen för Region Kronoberg sker inför ny
mandatperiod samt vid behov.
I ”Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg” regleras
regionstyrelsens och nämndernas delegering av beslutanderätt.
Delegationsordningen fastställs av respektive styrelse och nämnd.
Regionfullmäktige och regionstyrelse
Region Kronoberg har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län beslutat att landstingsfullmäktige ska betecknas regionfullmäktige,
förutom vid genomförande av val enligt vallagen. Landstingsstyrelsen ska
betecknas regionstyrelsen samt att den samlade beteckningen för den juridiska
personen ska vara Region Kronoberg 1. I Arbetsordningar och reglementen för den
1

Ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län träder i kraft den 1
januari 2015. Lagförslaget innebär att lagen även omfattar Östergötlands, Kronobergs och
Jämtlands län och gäller för landstingen i dessa län.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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politiska organisationen i Region Kronoberg används därför genomgående dessa
beteckningar. Vad som i lagar och författningar sägs om landsting respektive
regionalt självstyrelseorgan ska gälla Region Kronoberg.
Övergripande fördelning av uppgifter och ansvar mellan
regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige ska besluta i
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region
Kronoberg, KL 5 kap. § 1. Fullmäktige ska bland annat besluta om mål och
riktlinjer för verksamheten, fastställa budget och skattesats, besluta om politisk
organisation och fastställa arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Regionstyrelsen är kommunalrättsligt en nämnd under regionfullmäktige. Styrelsen
är det högsta verkställande och beredande organet. Styrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över Region
Kronobergs verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i KL
10 kap. 2-9 §§ och sådana kommunalförbund som Region Kronoberg är medlem i.
Nämnderna är kommunalrättsligt nämnder under regionfullmäktige. Nämnderna
ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs effektivt i enlighet
med policy, mål, program, reglemente och ekonomiska ramar som fullmäktige har
beslutat samt inom de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna står
under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Arbetsordning för
regionfullmäktige

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-16

Sida 5 av 79

Diarienr: 17RK1032
Kansliavdelningen

Arbetsordning för regionfullmäktige (RF)
1 Fullmäktiges uppgifter
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för Region Kronoberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mål och riktlinjer för verksamheten.
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Nämndernas organisation och verksamhetsformer.
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
Val av revisorer
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Årsredovisning och ansvarsfrihet.
Folkomröstning i Region Kronoberg.
Extra val till regionfullmäktige.

Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.
2 Ledamöter
Fullmäktige har 61 ledamöter. Om antalet ersättare finns det bestämmelser i
vallagen 14 kap. 14-15 §§ och KL 5 kap. 4 §.
3

Ordförande och vice ordföranden - fullmäktiges presidium
1. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande
som utgör fullmäktiges presidium.
2. Presidievalen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av
december. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3. Tills presidievalen har förrättats tjänstgör den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande. Om två eller
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den som är
äldst av dem vara ålderspresident.
4. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost väljer fullmäktige så snart det kan ske en annan
ledamot i stället för den som har avgått. Valet gäller för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
5. Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget, fullgör 1:e vice
ordföranden det. Om också 1:e vice ordföranden är hindrad, fullgör 2:e
vice ordföranden uppdraget.
6. Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser fullmäktige en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt.
7. Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-16

Sida 6 av 79

Diarienr: 17RK1032
Kansliavdelningen

4

Fullmäktigepresidiets uppgifter
1. Göra en årsplanering för fullmäktiges möten angående externa inslag på
ordinarie fullmäktigemöte samt innehåll i seminariedagar utifrån önskemål
som kommit från styrelse, nämnder, utskott med flera.
2. Ta ställning till om medborgarförslag ska behandlas av regionfullmäktige
eller föreslå fullmäktige att överlåta ärendet till regionstyrelsen eller annan
nämnd.
3. Ställa in sammanträde eller ändra dag och tid för sammanträdet om
särskilda skäl finns.
4. Bestämma placering för ledamöter i fullmäktige.
5. Besluta tidpunkt på dagen när interpellationer ska besvaras.
6. Besluta tidpunkt när allmänhetens frågestund ska genomföras.
7. Kalla de som ska lämna upplysningar vid sammanträdet.
8. Bereda och upprätta revisorernas budget, möjlighet att granska
revisorernas egna räkenskaper och förvaltning samt i samtycke med
revisorerna och inom resursram be om särskild granskning.
9. Svara för de förberedelser som behövs för att avge motivering om
ansvarsfrihet och anmärkning från revisionen.
10. Besluta om att medel från regionfullmäktiges konto för oförutsett får
användas till händelser som inte kunnat förutses i form av middagar,
gåvor etc. där regionen står som värd. Protokoll förs över sådant beslut.
11. Besluta om deltagande i konferenser för fullmäktiges presidium.

Fullmäktiges presidium sammanträder inför varje möte i fullmäktige. Fullmäktiges
sekreterare deltar och för mötesanteckning med undantag av beslut om att
använda medel från regionfullmäktiges konto för oförutsett då protokoll förs.
5

Tid och plats för sammanträdena
1. Fullmäktige håller ordinarie sammanträden i Växjö.
2. Dagar och tider för sammanträdena bestämmer fullmäktige för varje år.
3. De år när val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder
nyvalda fullmäktige första gången i oktober eller november.
4. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för det första sammanträdet
med nyvalda fullmäktige.
5. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
6. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till
ordföranden och lämnas in till regionens kansli. En sådan begäran ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det
extra sammanträdet.
7. Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dag eller tid för ett
sammanträde.
8. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag
eller tid för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.
9. Om sammanträdet har kungjorts ska beslutet att ställa in anslås på Region
Kronobergs digitala anslagstavla.
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6

Kungörelse om sammanträdena
1. Fullmäktiges sammanträden kungörs på Region Kronobergs digitala
anslagstavla senast en vecka innan sammanträdet.
2. Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar
uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska föras in.
3. Ordföranden bestämmer för varje sammanträde i vilken utsträckning
föredragningslista ska införas i den tidning (de tidningar) i vilken (vilka) tid
och plats för sammanträdet annonseras.
4. Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista
förteckna de ärenden som ska behandlas på sammanträdet.
Föredragningslistan ska tas in i eller bifogas kungörelsen om
sammanträdet.
5. Brådskande ärenden får avgöras trots att de inte kungjorts i tid. Sådana
ärenden ska kungöras senast dagen innan sammanträdet.
6. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse
dock inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden underrätta de
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
om tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

7

Ärenden och handlingar till sammanträdena
1. De ärenden som fullmäktige behandlar ska vara skriftliga och ha
registrerats i Region Kronobergs kanslis diarium.
2. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och
regionstyrelsens presidium när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.
3. Regionstyrelsens och övriga styrelsers, nämnders, beredningars och
utskotts förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som har satts upp på
föredragningslistan ska tillhandahållas till varje ledamot och ersättare
senast fem dagar före sammanträdet.
4. I förekommande fall bör förslag och yttranden från andra
fullmäktigeberedningar tillhandahållas på samma sätt.
5. Valberedningens förslag delges i god tid före behandling av valärendet
under sammanträdet.
6. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning övriga handlingar som
tillhör ett ärende ska tillhandahållas ledamöterna och ersättarna före
sammanträdet.
7. Fullständiga handlingar i varje ärende ska finnas tillgängliga digitalt i
sammanträdeslokalen under hela det sammanträde vid vilket fullmäktige
avser att behandla ärendet.

8

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
1. En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Om en
ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
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sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och
som står i tur att tjänstgöra.
2. Om någon annan ersättare som är behörig att tjänstgöra finns närvarande
vid sammanträdet får ordföranden dock i stället kalla in den ersättaren.
3. Det som sagts om ledamot i punkt 1 och 2 gäller också för ersättare.
4. Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning
av ett ärende.
9 Uppropslista
Inför varje sammanträde låter ordföranden upprätta en lista över de ledamöter
och ersättare som ska tjänstgöra vid sammanträdet. Uppropslistan ska finnas
tillgänglig digitalt under sammanträdet.
10 Upprop
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
11 Protokolljusterare
Sedan uppropet har förrättats enligt avsnitt 11 punkt 1 väljer fullmäktige två
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Ordföranden tillkännager därefter tid och plats för justeringen. Justering ska dock
ske inom 14 dagar från sammanträdet.
12 Turordning för handläggningen
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i den
fullständiga föredragningslistan. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad
turordning för ett eller flera ärenden.
Om särskilda skäl föranleder det kan fullmäktige besluta att avbryta
handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta den senare
under sammanträdet.
13

Yttranderätt vid sammanträdena
1. Ledamöterna får yttra sig om lagligheten av allt som förekommer vid
sammanträdena.
2. Ordföranden och vice ordförandena i en styrelse, nämnd, beredning eller
ett utskott, vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i
överläggningen i ärendet, även om de inte är ledamöter i fullmäktige.
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i
överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har
handlagt, även om de inte är ledamöter i fullmäktige.
3. Ordföranden i en styrelse, nämnd, utskott, beredning eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

14

som hålls med anledning av svaret, även om ordföranden inte är ledamot i
fullmäktige.
Regionens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen samt delårsrapport för augusti.
Till sådan överläggning ska ordföranden särskilt bjuda in revisionens
ordförande och vice ordförande.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas egen förvaltning.
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelser,
nämnder, beredningar och utskott, revisorerna samt anställda hos
regionen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller
utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
Regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig
om lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av allt som
förekommer vid sammanträdena. Sekreteraren får yttra sig om
handläggningen av ärenden, interpellationer och frågor.
Om någon talare avlägsnar sig från ämnet för överläggningen, och efter
tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden omedelbart ta ifrån talaren ordet.
I övrigt får ingen avbryta en talare under ett anförande.

Talarordning
1. Ledamöterna får ordet för anföranden i den ordning de anmäler sig.
Turordningen för anförandena bryts dock, när någon ledamot får ordet
för replik. Samtliga ledamöter har möjlighet att lämna replik.
2. En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få
ordet för replik med anledning av en efterföljande talares anförande.
3. En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få
ordet för replik, om någon talare riktar sig direkt till ledamoten.
4. En talare får avge två repliker på samma huvudanförande.
5. Den som har ordet för replik får tala i högst en minut.
6. En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med anledning
av detta få ordet för egna repliker. Om två eller flera ledamöter begär
replik med anledning av ledamotens anförande, får ordföranden ge
ledamoten ordet för fler än två repliker.
7. Ordföranden bestämmer i vilken ordning de ska få ordet som har rätt att
delta i en överläggning enligt avsnitt 14 punkterna 2-4 och 8. Ordföranden
bestämmer också när de som kallats enligt avsnitt 14 punkt 7 för att lämna
upplysningar ska få yttra sig och när sekreteraren ska få göra det.
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15 Yrkanden
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordföranden
under ärendets behandling.
16 Deltagande i beslut
En ledamot i fullmäktige har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett
beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet
ska kunna avgöras.
17

Omröstningar
1. Vid omröstningar biträds ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
2. Voteringspropositionen ska ha godkänts av fullmäktige innan en
omröstning genomförs.
3. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Upprop sker enligt den uppropslista som avses i avsnitt 11 punkt 1.
4. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
5. Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
6. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
7. Om en omröstning begärs, när fullmäktige förrättar ett val eller behandlar
ett ärende som rör anställning av personal, tillämpas bestämmelserna i
punkt 3 på motsvarande sätt.
8. Valsedlar ska alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt
antal.
9. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
10. En valsedel är ogiltig
a. om den upptar namnet på någon som inte är valbar
b. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som
ska väljas
c. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses,
eller
d. om den i övrigt inte uppfyller det som har föreskrivits om valsedel
i punkt 9.
11. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
12. Anteckningslistorna från öppna omröstningar och valsedlarna som har
lämnats vid slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt tills
besluten har vunnit laga kraft.
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18

Reservation och särskilt yttrande
1. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
2. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet
som reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan
ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades.
3. Ledamot kan begära att till protokollet få bifoga särskilt yttrande/
protokollsanteckning som ska före beslut i ärendet ha inlämnats skriftligen
till ordföranden som därefter avgör om sådan begäran kan beviljas efter
att ha läst yttrandet/ anteckningen.

19 Ordningen vid sammanträdena
Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträdena. Om någon uppträder
störande och efter tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden visa ut vederbörande.
Om sådan oordning uppstår att ordföranden inte kan avstyra den får ordföranden
upplösa sammanträdet.
20

21

Motioner
Ledamöter i fullmäktige får väcka motioner. En motion ska vara skriftlig.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas till Region Kronobergs kansli.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
Regionstyrelsens arbetsutskott ska ange beräknad tidpunkt för besvarande.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
7. Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
8. Fullmäktige avgör efter begäran av motionären om beredningen av en
motion ska avbrytas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interpellationer
1. Ledamöter i fullmäktige får ställa interpellationer. En interpellation ska
vara skriftlig.
2. Interpellationen ska ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl.
12.00 den tionde arbetsdagen före det sammanträde där ledamoten avser
att ställa den.
3. En interpellation ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, styrelsens eller
en nämnds handläggning. Den får inte avse ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild.
4. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den
bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region
Kronoberg.
5. En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd,
beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
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6. Om en interpellation avser en sådan juridisk person som avses i KL 10
kap. 2-9 §§ får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
överlämna till en ledamot i styrelsen den juridiska personen att besvara
interpellationen. Den som besvarar interpellationen ska ha valts av
fullmäktige till uppdraget i företagets styrelse.
7. En interpellation bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har
ställts.
8. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och ska finnas tillgängligt
dagen före sammanträdet.
9. Inlämnad interpellation kan återtas av interpellanten till dess att
fullmäktige beslutat att interpellationen får ställas. Därefter avgör
fullmäktige, efter begäran av interpellanten, om interpellationen ska utgå.
22

•
•
•
•
•
•
•

Frågor
Ledamöter i fullmäktige får ställa frågor. En fråga ska vara skriftlig.
Den ska ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl 12.00 den
sjätte arbetsdagen före det sammanträde där ledamoten avser att ställa
frågan.
Frågan ska ha ett bestämt innehåll och ska vara försedd med en kort
inledande förklaring. Syftet ska vara att inhämta sakupplysning i frågor
inom Region Kronobergs kompetensområde.
Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, styrelsens eller en
nämnds handläggning. De får inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
En fråga får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd,
beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
En fråga bör besvaras under det sammanträde den har ställts. Endast den
som ställer frågan och den som svarar deltar i överläggningen.
Svaret behöver inte vara skriftligt.

23 Beredning av ärenden
Ärenden till fullmäktige bereds i enlighet med vad som anges i KL 5 kap. 26-34
§§. Om fullmäktige inte beslutar annat avgör regionstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
24 Förklaring vid revisionsanmärkning
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken ordning
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse eller fullmäktigeberedning mot
vilken anmärkningen har riktats.
25 Fullmäktiges motiveringsskyldighet till frågor om
ansvarsfrihet och anmärkning från revisionen
Fullmäktiges ordförande i samråd med presidiet svarar för de förberedelser som
behövs för att avge motivering till frågor om ansvarsfrihet och anmärkning från
revisionen.
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26

27

Medborgarförslag
1. Alla medborgare i Kronobergs län har rätt att lämna in medborgarförslag
till regionfullmäktige. Med alla medborgare menas de som är folkbokförda
i länet, inklusive barn och ungdomar.
2. Medborgarförslaget ska handla om frågor inom Region Kronobergs
kompetensområde.
3. Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Adress och telefonnummer ska
finnas angivet från den/de som ställt förslaget. Medborgarförslaget väcks
genom att det lämnas in till Region Kronobergs kansli.
4. Medborgarförslaget ska innehålla ett tydligt förslag på åtgärd som
förslagsställaren önskar att regionen ska genomföra. Medborgarförslaget
får endast omfatta ett ämne.
5. Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av
fullmäktige kan fullmäktige besluta, efter beredning av regionfullmäktiges
presidium, att överlåta till regionstyrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärendet. Ärenden som beslutas av styrelsen eller annan nämnd ska efter
beslut anmälas till fullmäktige.
6. Förslagen ska beredas som motioner. Samma regler som gäller för
behandling av motioner ska tillämpas för medborgarförslag enligt denna
arbetsordning.
7. Förslagsställaren ska underrättas om att förslaget kommit regionen
tillhanda och vid vilket politiskt sammanträde som svaret kommer att
behandlas.
8. Förslagsställaren meddelas skriftligen före sammanträdet om
arbetsutskottets förslag till beslut. Förslagsställaren har rätt att delta i
överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget
utom i de fall som anges i KL 6 kap. 13 §.
9. Förslagsställaren inbjuds till det sammanträde som behandlar förslaget,
regionfullmäktige, regionstyrelsen eller annan nämnd, och har då rätt att
under högst en minut presentera sitt förslag och därefter på begäran
besvara ledamöternas eventuella frågor.
10. Allmänheten ska via Region Kronobergs hemsida informeras om
medborgarförslaget.
11. Svaret på medborgarförslaget ska vara skriftligt och lättläst.
12. Länets invånare ska få god information om möjligheten att lämna
medborgarförslag.
Ledamöternas frågestund
1. Vid ordinarie sammanträde ska tid avsättas till ledamöternas frågestund.
2. Frågan ska ha ett bestämt innehåll och ska vara försedd med en kort
inledande förklaring. Syftet ska vara att inhämta sakupplysning i frågor
inom Region Kronobergs kompetensområde.
3. Frågan ska vara begränsad och aktuell. Ett svar på högst 1 minut ska
kunna besvara frågan. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga
på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut.
För mer omfattande frågor hänvisas till interpellation avsnitt 22 respektive
frågor avsnitt 23.
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4. Frågan ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, styrelsens eller en
nämnds ansvarsområde. De får inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
5. En fråga får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd,
beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
6. En fråga bör besvaras under det sammanträde den har ställts. Endast den
som ställer frågan och den som svarar deltar i överläggningen.
7. Svaret behöver inte vara skriftligt.
28

Allmänhetens frågestund
1. Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor, inom Region
Kronobergs kompetensområde, vid fullmäktiges ordinarie sammanträden.
Vid sammanträde som pågår under två dagar i följd sker allmänhetens
frågestund på en av de två dagarna.
2. Regionfullmäktiges presidium beslutar om tidpunkt och vilken dag som
allmänhetens frågestund ska genomföras.
3. Tidpunkt för allmänhetens frågestund anges i kungörelsen till
sammanträdet.
4. Den frågande får ställa en fråga under högst 3 minuter. Den svarande ska
besvara frågan på 1 minut. Därefter får den som ställt frågan ställa en
följdfråga under högst 1 minut och den svarande avge ett svar på högst 1
minut.
5. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.
6. Den sammanlagda tiden för allmänhetens frågestund uppgår till högst 30
minuter

29 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
30 Valberedning
På det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för
den löpande mandatperioden.
Valberedningen ska bestå av minst så många ledamöter som det finns partier
representerade i fullmäktige. Valberedningen ska ha lika många ersättare som
ledamöter.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av regionfullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta visst val utan föregående beredning.
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Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
31 Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras.

32 Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för fullmäktiges
protokoll och biträder ordföranden.
33 Expediering
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
Om fullmäktige inte beslutar något annat undertecknar ordföranden, och
sekreteraren kontrasignerar, fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som
upprättas i fullmäktiges namn.
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Reglemente och arbetsordning och för regionstyrelsen
Verksamhetsområde
Regionstyrelsen är det högsta verkställande och beredande organet inför beslut i
regionfullmäktige. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region
Kronobergs angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över Region Kronobergs verksamhet som bedrivs i
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap 1-9 §§ och sådana
kommunalförbund som Region Kronoberg är medlem i. Omfattning och
genomförande av styrelsens uppsikt över nämnder, regionägda bolag, föreningar,
stiftelser och kommunalförbund regleras i de riktlinjer som fastställs av
regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Kronoberg uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region
Kronoberg och har det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Styrelsen har ett direkt arbetsgivaransvar för regiondirektören som är underställd
regionstyrelsen. Styrelsen ska i enlighet med KL 7 kap § 2 utfärda instruktion till
regiondirektören.
Regionstyrelsen fullgör Region Kronobergs uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Rätten att
besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är
förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 §.
Myndighetens tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen
(1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgörs av
trafiknämnden.
Regionstyrelsen är arkivmyndighet samt personuppgiftsansvarig för Region
Kronoberg. Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Regionstyrelsens delegationsordning reglerar
delegering av beslutanderätt från regionstyrelsen.
Uppgifter
I regionstyrelsens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten i Region Kronoberg bedrivs effektivt och i
enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de
ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs och fullgöra de uppdrag som
fullmäktige har överlämnat
bereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige (undantag regleras i KL 5
kap. 29-32§§)
ansvara för den ekonomiska förvaltningen i Region Kronoberg
ansvara för övergripande arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalpolitiska
frågor
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

besluta om mottagande av gåvor och ansvara för förvaltning av gåvor och
anknutna stiftelser i Region Kronoberg
besluta om fördelning av Region Kronobergs bidrag till regionala och
ideella organisationer enligt regelverk och inom den av fullmäktige
fastställda ekonomiska ramen
besluta i frågor som avser de finansiella samordningsförbund Region
Kronoberg ingår i
ansvara för fastighetsförvaltningen i Region Kronoberg
besluta i fastighetsärenden såsom köp, byte och försäljning av fast
egendom, tomträtter och bostadsrätter där vederlaget eller värdet av
ingående delar uppgår till högst 10 miljoner kronor (beslut av principiell
karaktär fattas av fullmäktige).
ansvara för investeringsprocessen i Region Kronoberg
ansvara för upphandling i Region Kronoberg (beslut principiell karaktär
fattas av fullmäktige)
ansvara för den strategiska IT-utvecklingen i Region Kronoberg
ansvara för de strategiska infrastrukturfrågorna
upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg
utfärda anvisningar till nämnderna för upprättande av nämndernas förslag
till verksamhetsplaner
upprätta förslag till delårsrapport och årsredovisning för Region
Kronoberg
utfärda anvisningar till nämnderna för uppföljning av verksamhetsplaner
genom månads- och delårsrapporter samt årsrapporter
utfärda anvisningar till nämnderna avseende fastställande och uppföljning
av internkontrollplaner, samt ansvara för att den interna kontrollen i
Region Kronoberg är tillräcklig.
upprätta intern kontrollplan för regionstyrelsens arbete
utöva Region Kronobergs ägar- och huvudmannafunktion i hel- och
delägda bolag samt stiftelser och ekonomiska föreningar
upprätta ägardirektiv i hel- och delägda bolag, i samråd med berörd
nämnd, för beslut i regionfullmäktige
pröva och årligen fatta beslut om den verksamhet som aktiebolag som
avses i KL 10 kap. 1§ har bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna
ha ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
besluta om Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsutbud (beslut av
principiell karaktär fattas av fullmäktige)
besluta om att konkurrensutsätta verksamhet eller att upphandla
vårdtjänster
bereda förslag till ersättningsnivåer för vårdvalssystem
vara beställare av regional kollektivtrafik
bereda, följa upp och ansvara för genomförandet av regionalt
trafikförsörjningsprogram
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

besluta om allmän trafikplikt
ha ett övergripande och samordnande ansvar för den regionala
utvecklingen i enlighet med lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630)
ansvara för miljöarbetet i Region Kronoberg
ansvara för Region Kronobergs folkhälsoarbete
ansvara för övergripande frågor om forskning och utveckling inom Region
Kronoberg
ansvara för Region Kronobergs övergripande internationella kontakter
utse firmatecknare för Region Kronoberg
ansvara för att ogranskat material inhämtat från Statistiska Centralbyrån
(SCB) omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 24 kap.
8 § (2009:400)
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
verksamhetsområdet
ingå i Kommunalt forum för samverkan i regionövergripande frågor.

Ledamöter
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare, inklusive ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättarna har närvaro- och
yttranderätt vid alla sammanträden. Ersättare kallas enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Arbetsutskott och personalutskott
Regionstyrelsen utser ett arbetsutskott och ett personalutskott som bereder
regionstyrelsens ärenden, se reglemente och arbetsordning för respektive organ.
Ordföranden
Ordförande och två vice ordföranden utses av fullmäktige. Om ordföranden och
vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde
utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
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Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för regionstyrelsens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas styrelsens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan regionstyrelsens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
regionstyrelsens sekreterare, som kallar ersättare till tjänstgöring enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Regiondirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
När regionstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte styrelsen
beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
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Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsens
arbetsutskott
Verksamhetsområde
Regionstyrelsens arbetsutskott bereder löpande frågor inom regionstyrelsens
ansvarsområde. Arbetsutskottet är krisledningsnämnd i Region Kronoberg (se
Reglemente för krisledningsnämnden).
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
arbetsordningen. Utöver denna arbetsordning regleras arbetsutskottets
beslutsbefogenheter av regionstyrelsens delegationsordning.
Uppgifter
I arbetsutskottets uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•

bereda ärenden till regionstyrelsen
besluta om beräknad tidpunkt när en inkommen motion ska besvaras i
regionfullmäktige
bereda årlig investeringsplan, samt följa upp Region Kronobergs
investeringsprocess
fastställa årlig plan för upphandlingar, samt följa upp Region Kronobergs
upphandlingsprocess
besluta om utbildningar och konferenser som avser regionstyrelsens
ledamöter och ersättare

Ledamöter
Arbetsutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare, inklusive ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Arbetsutskottets ledamöter består av regionstyrelsens ordförande, dess 1:e och 2:e
vice ordförande samt ytterligare 4 ledamöter från regionstyrelsen. Ledamöter och
ersättare utses av regionstyrelsen.
Ordförande
Regionstyrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Om ordföranden är
förhindrad att delta i hela eller delar av sammanträdet träder 1:e vice ordföranden
in som ordförande.
Presidium
Regionstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande utgör arbetsutskottets
presidium.
Sekreterare
Nämndsekreterare i regionstyrelsen för arbetsutskottets protokoll och biträder
ordföranden.
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Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordföranden får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är stängda för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas arbetsutskottets ledamöter och ersättare senast fem
dagar innan arbetsutskottets sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till ärendena
ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde, ska utan dröjsmål underrätta
arbetsutskottets sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden
vid sammanträden. Regiondirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsens
personalutskott
Verksamhetsområde
Personalutskottet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet.
Personalutskottet har både ett beredande och beslutande uppdrag.
Personalutskottet är pensionsmyndighet för anställda och förtroendevalda
inom Region Kronoberg.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
arbetsordningen. Utöver denna arbetsordning regleras personalutskottets
beslutsbefogenheter av regionstyrelsens delegationsordning.
Uppgifter
I personalutskottets uppgifter ingår att:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeta förslag till regionstyrelsen om Region Kronobergs övergripande
personalpolitiska ställningstaganden bland annat gällande lönepolitik,
förmåner, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling,
personalförsörjning.
Följa upp och utvärdera de personalpolitiska insatserna.
Med bindande verkan för Region Kronoberg genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare. Därmed innefattas också att godkänna centrala kollektivavtal,
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar regionen
godkänna.
Fastställa löneutrymme inför löneöversyner, samt fastställa prioriteringar
inför löneöversynen.
Besluta om stridsåtgärd vid arbetsmarknadskonflikt.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och
dess arbetstagare.
Avgöra tvistefrågor och föra tvisteförhandlingar på regionens vägnar om
tillämpning av avtal och arbetsrättsliga lagar.
Besluta om anställningsformer, disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked
och avgångsvederlag för chefer.
Besluta om disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag
för medarbetare utan arbetsgivaransvar.
Besluta om särskild ålderspension för anställda, samt avvikelse från
normal pensionsberäkning med särskild ålderspension.
Besluta om anställningsstopp.
Utgöra Region Kronobergs pensionsmyndighet för förtroendevalda och
svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och
tillämpning av bestämmelserna i omställningsstöd och pension för
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•
•
•
•
•
•
•

förtroendevalda-kommun och landsting/region (PRF-KL/ PBF/OPFKL).
Utgöra Region Kronobergs pensionsmyndighet för anställda.
Ansvara för tolkning och tillämpning av Region Kronobergs
arvodesreglemente och pensionsreglemente för förtroendevalda.
Besluta om generell uppräkning av förtroendevaldas grund- och
sammanträdesarvode enligt arvodesreglementet.
Besluta om inväxling av arvoden för förtroendevalda enligt
arvodesreglementet.
Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten
Ansvara för arbetsgivarens interna jämställdhetsarbete.
Avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för sitt
verksamhetsområde.

Ledamöter
Personalutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare, inklusive ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Personalutskottets ledamöter består av regionstyrelsens ordförande, dess 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ytterligare 4 ledamöter från
regionstyrelsen. Ledamöter och ersättare utses av regionstyrelsen.
Ordförande
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande är ordförande i personalutskottet. Om
ordföranden är förhindrad att delta i hela eller delar av sammanträdet träder
regionstyrelsens ordförande som är 1:e vice ordförande i personalutskottet in
som ordförande.
Presidium
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, ordförande och 2:e vice ordförande utgör
personalutskottets presidium.
Sekreterare
Nämndsekreterare i regionstyrelsen för personalutskottets protokoll och
biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska
organisationen inför varje kalenderår. Ordföranden får ändra tidpunkt för
sammanträde, ställa in sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas personalutskottets ledamöter och ersättare senast
fem dagar innan personalutskottets sammanträde.
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde, ska utan dröjsmål underrätta
personalutskottets sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning
som fastställts av regionfullmäktige.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Personaldirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning
för
Krisledningsnämnden
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Reglemente och arbetsordning för krisledningsnämnden
Verksamhetsområde
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av regionen.
Regionstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Region Kronoberg. Vid
allvarlig händelse som är så omfattande att den efter beslut av arbetsutskottets
ordförande bedöms vara en extraordinär händelse, träder krisledningsnämnden i
funktion. Om ordföranden eller vice ordförande inte är tillgängliga kan annan
ledamot fatta beslut om att krisledningsnämnden ska aktiveras.
Ordföranden i arbetsutskottet eller om denne har förhinder, vice ordföranden, får
besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Krisledningsnämndens förmåga ska upprätthållas genom utbildning och övning en
gång per år.
Uppgifter
I krisledningsnämndens uppgifter ingår att:
•

inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära
händelser skall hanteras i Region Kronoberg. Planen ska bygga på
genomförda risk- och sårbarhetsanalyser men också innehålla en
beskrivning av vilken förmåga Region Kronoberg har att hantera
extraordinära händelser.

I krisledningsnämndens uppgifter under extraordinär händelse ingår att:
•

utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på Region
Kronoberg vid extraordinära händelser

•

utgöra stöd till den regionala krisledningen som bibehåller ansvar och
uppgifter i enlighet med Region Kronobergs riktlinjer för krisberedskap

•

fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som
krävs med anledning av den extraordinära händelsen
besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområde
besluta om tillskott av extra ekonomiska resurser, som stöd vid behov av
akut extraordinär eller kostnadskrävande insats
besluta om eventuellt ändrad servicenivå inom olika delar av regionens
verksamhet med anledning av händelsen (normativa beslut)
besluta om när de särskilda åtgärderna som föranletts av händelsen ska
upphöra

•
•
•
•
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Krisledningsnämndens beslut under extraordinär händelse ska anmälas vid närmast
följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får då skriftlig redogörelse över
händelseförloppet och nämndens beslut.
Under höjd beredskap enligt lag 2006:544 övertar regionstyrelsen övriga nämnders
uppgifter och verksamheter i Region Kronoberg. Verksamheten i av Region
Kronoberg helägda bolag övertas också av styrelsen. Regionens revisorers
verksamhet fortsätter oförändrad.
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Reglemente och arbetsordning
för
hälso- och sjukvårdsnämnden
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Reglemente och arbetsordning för hälso- och
sjukvårdsnämnden
Verksamhetsområde
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all drift av hälso- och
sjukvård i egen regi.
Vårdgivaransvaret omfattar inte privata vårdgivare. Hälso- och
sjukvårdsnämnden är LSS-nämnd för Region Kronoberg.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente. Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning reglerar delegering
av beslutanderätt från nämnden.
Uppgifter
I hälso- och sjukvårdsnämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för hälsooch sjukvårdsnämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera
planen och rapportera till regionstyrelsen
följa och bedöma det samlade behovet av hälso- och sjukvård och
tandvård i länet och vid behov av förändring bereda beslutsunderlag till
regionstyrelsen och regionfullmäktige
ansvara för de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsfrågorna
inom hälso- och sjukvården
ansvara för statliga stimulansmedel inom nämndens ansvarsområden
besluta om patientbidrag inom angiven driftram
besluta om överenskommelser mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
besluta om biobank enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m.(SFS 202:297)
besluta om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård enligt lag (1996:981)
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
nämndens verksamhetsområde
ansvara för samverkan med patient- och anhörigorganisationer inom
nämndens verksamhetsområde
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•

ingå i Kommunalt forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde.

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 8 ersättare, inklusive
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och
ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett arbetustkott (se särskilt reglemente och
arbetsordning).
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta hälsooch sjukvårdsnämndens sekreterare, som kallar ersättare till tjänstgöring enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
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Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Hälso- och sjukvårdsdirektören är ansvarig föredragande
tjänsteman vid sammanträdet.
När hälso- och sjukvårdsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för
avslutad går ordförande igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster
genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
återtas, om inte nämnden beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering. Har
flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de paragrafer
i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Verksamhetsområde
Hälso och sjukvårdsnämndens arbetsutskott bereder löpande frågor inom
hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
arbetsordningen. Utöver denna arbetsordning regleras arbetsutskottets
beslutsbefogenheter av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning.
Uppgifter
I arbetsutskottets uppgifter ingår att:
•
•

bereda ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om utbildningar och konferenser som avser regionstyrelsens
ledamöter och ersättare

Ledamöter
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare med närvarorätt som utses
ur nämnden. Arbetsutskottet ska bestå av ordförande samt 1:e och 2:e vice
ordförande. 1:e vice ordförande ska vara majoritetsföreträdare. 2:e vice
ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Ledamöter och ersättare utses av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Om
ordföranden är förhindrad att delta i hela eller delar av sammanträdet träder 1:e
vice ordföranden in som ordförande.
Presidium
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande utgör
arbetsutskottets presidium.
Sekreterare
Nämndsekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden för arbetsutskottets protokoll
och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordföranden får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är stängda för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas arbetsutskottets ledamöter och ersättare senast fem
dagar innan arbetsutskottets sammanträde.
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till ärendena
ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde, ska utan dröjsmål underrätta
arbetsutskottets sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden
vid sammanträden. Hälso- och sjukvårdsdirektören är ansvarig föredragande
tjänsteman vid sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning
för
regionala utvecklingsnämnden
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Reglemente och arbetsordning och för regionala
utvecklingsnämnden
Verksamhetsområde
Regionala utvecklingsnämnden bereder och beslutar i vissa ärenden enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och enligt förordning om
regionalt tillväxtarbete (2007:713).
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning reglerar delegering av
beslutanderätt från nämnden.
Uppgifter
I regional utvecklingsnämnds uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde samt årligen
utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen
bereda förslag till strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt ansvara för uppföljningen av strategin
ansvara för regionala stödstrukturer utifrån målen i regional
utvecklingsstrategi
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete i enlighet med regleringsbrev.
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet för regionstyrelsens
årliga redovisning till regeringen
upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur
utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
ansvara för de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsfrågorna
inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde
på uppdrag av regionstyrelsen representera Region Kronoberg som
ägare/huvudman vid bolagsstämmor och ägarsamråd i hel- och delägda
bolag samt stiftelser inom nämndens verksamhetsområde
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•
•
•
•
•
•

i samråd med regionstyrelsen bereda ägardirektiv till Region Kronobergs
hel- eller delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde
bereda övergripande regionala utvecklingsfrågor för beslut i regionstyrelse
och regionfullmäktige
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
nämndens verksamhetsområde
samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga
myndigheter inom ramen för nämndens verksamhetsområde
samverka med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i
länet inom ramen för nämndens verksamhetsområde
ingå i Kommunalt forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Regionala utvecklingsnämnden består av 15 ledamöter och 8 ersättare, inklusive
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och ersättare
utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas enligt den turordning som fastställts
av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Presidieberedning
Regionala utvecklingsnämndens ärenden bereds av presidiet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan regionala utvecklingsnämndens sammanträde.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta regionala
utvecklingsnämndens sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Regionala utvecklingsdirektören är ansvarig föredragande
tjänsteman vid sammanträdet.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går ordförande
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte beredningen beslutar
medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden
Verksamhetsområde
Trafiknämndens uppdrag är att ansvara för verksamheten inom Länstrafiken
Kronoberg. Nämnden ansvarar för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar
enligt avtal med vissa av länets kommuner.
Region Kronoberg är kollektivtrafikmyndighet i enlighet med lagen (2010:1065)om
kollektivtrafik. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppgifter med
tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgörs av
trafiknämnden. Rätten att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt är förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 § .
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Trafiknämndens delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt från
nämnden.
Uppgifter
I trafiknämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
nämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera planen och
rapportera till regionstyrelsen
i samråd med regionstyrelsen bereda ärenden inom Länstrafiken
Kronobergs ansvarsområde som inte är att hänföra till löpande
verksamhet och som ska beslutas av Kollektivtrafikmyndigheten
efter anvisningar från regionstyrelsen ansvara för regional kollektivtrafik
(buss och tåg) enligt lagen om kollektivtrafik
ansvara för sjukresor
ansvara för färdtjänst och riksfärdstjänst på uppdrag av kommuner enligt
särskilda avtal
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•
•
•
•
•
•

ansvara för tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst (enligt lagen
om färdtjänst och riksfärdtjänst) för de kommuner som överlåtit
verksamheten i enlighet med särskilda avtal
ansvara för skolskjutstransporter på uppdrag av kommuner enligt
särskilda avtal
på uppdrag av regionstyrelsen representera Region Kronoberg som
ägare/huvudman vid bolagsstämmor och ägarsamråd i hel- och delägda
bolag inom nämndens verksamhetsområde
i samråd med regionstyrelsen bereda ägardirektiv till Region Kronobergs
hel- eller delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
nämndens verksamhetsområde
ingå i Kommunalt forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Trafiknämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare, inklusive ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och ersättare utses av
regionfullmäktige. Ersättare kallas enligt den turordning som fastställts av
regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordförande och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Presidieberedning
Trafiknämndens ärenden bereds av presidiet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan trafiknämndens sammanträde.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-16

Sida 46 av 79

Diarienr: 17RK1032
Kansliavdelningen

Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
trafiknämndens sekreterare, som kallar in ersättare till tjänstgöring enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Trafikdirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går ordförande
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte beredningen beslutar
medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Reglemente och arbetsordning för kulturnämnden
Verksamhetsområde
Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna
på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Kulturnämndens delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt från
nämnden.
Uppgifter
I kulturnämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
nämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera planen och
rapportera till regionstyrelsen
på uppdrag av regionstyrelsen representera Region Kronoberg som
ägare/huvudman vid bolagsstämmor och ägarsamråd i hel- och delägda
bolag inom nämndens verksamhetsområde
i samråd med regionstyrelsen bereda ägardirektiv till Region Kronobergs
hel- eller delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde
enligt regionstyrelsens anvisningar fördela Region Kronobergs statliga
ekonomiska medel enligt kultursamverkansmodellen, i enlighet med
förordning 2010:2 012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
bereda förslag till kulturplan för Kronobergs län för beslut i
regionfullmäktige
ansvara för genomförandet av den fastställda kulturplanen för
Kronobergs län, samt svara för den övergripande uppföljningen av planen
besluta om fördelning av de regionala utvecklingsmedel som fullmäktige
årligen anslår för kulturområdet samt ansvara för uppföljning av dessa
ansvara för dialogen med stat, kommun, professionella kulturlivet och
civilsamhället inom kulturområdet
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•
•
•
•
•

på uppdrag av regionstyrelsen ansvara för dialog med kulturverksamheter
där Region Kronoberg har ett ägaruppdrag, huvudmannaskap eller
finansieringsansvar
ansvara för Region Kronobergs konstinköp
besluta om årliga utmärkelser och stipendier inom verksamhetsområdet
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
verksamhetsområde
ingå i Kommunalt Forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde.

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Kulturnämnden består av 9 ledamöter inklusive ordförande, 1:e vice ordförande
och 2:e vice ordförande. Kulturnämnden har 5 ersättare. Ledamöter och ersättare
utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas in enligt den turordning som fastställts
av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av
sammanträdet utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Presidieberedning
Kulturnämndens ärenden bereds av presidiet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter senast fem dagar innan
kulturnämndens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
kulturnämndens sekreterare, som inkallar ersättare till tjänstgöring enligt beslutad
turordning.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades då ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Ledamot
som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får
därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Kulturansvarig för Region Kronoberg är ansvarig föredragande
tjänsteman vid nämndens sammanträde.
Justering av protokoll
Ordföranden ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för patientnämnden
Verksamhetsområde
Patientnämnden har i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso-och sjukvården till uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras
närstående inom den
•
•

•

hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som
bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av
kommunerna i Kronobergs län eller enligt avtal med kommunerna och
den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i
samband med sådan hälso- och sjukvård, samt
tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller
delvis finansieras av landstinget.

För patientnämnden gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900)
och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgifter
Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter
att föra fram klagomål till vårdgivaren som bedriver sådan verksamhet som avses
i 1§ första stycket 1-3 och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.
Patientnämnderna ska även
•
•
•
•

tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården
och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter, och
informera allmänheten, hälso-och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet.

Om patienten är ett barn ska, patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.
Patientnämnden ska vidare
•

•
•

bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso-och sjukvården anpassas efter patienterna
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål
och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården,
verka för att patientens rättigheter tas tillvara och dennes integritet
skyddas,
samverka med, och göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden av relevans av myndighetens tillsyn,
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•
•
•

rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt
lagen(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen (2004:168),
såsom opartisk och fristående instans fullgöra vad som i övrigt enligt lag
eller författning, landstingsfullmäktiges beslut, åligger nämnden,
till regionfullmäktige, regionstyrelsen och revisorerna samt till de
kommunala nämnder som har tecknat särskilt avtal om
patientnämndsverksamhet årligen lämna verksamhetsberättelse över
nämndens verksamhet föregående år.

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från andra nämnder
inom Region Kronoberg och kommunerna och deras tjänstemän infordra de
upplysningar och få den hjälp som nämnden behöver.
Ledamöter
Patientnämnden består av 8 ledamöter och 1 ersättare från varje parti som är
representerat i regionfullmäktige. Nämnden har en ordförande och en vice
ordförande. Ledamöter och ersättare bör inte väljas ur regionfullmäktige.
Ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas in enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande och vice
ordförande utses av regionfullmäktige. Om både ordföranden och vice
ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av sammanträdet utser
nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska vara
minoritetsföreträdare.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Patientnämndshandläggare
Patientnämndshandläggare från Region Kronobergs kansli utför på uppdrag av
nämnden de uppgifter som följer enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso-och
sjukvården samt biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är stängda för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter senast fem dagar innan
patientnämndens sammanträde.
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
patientnämndens sekreterare, som inkallar ersättare till tjänstgöring enligt
beslutad turordning.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades då ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Ledamot
som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv,
får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Patientnämndshandläggare är ansvarig föredragande tjänsteman
vid nämndens sammanträde.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte nämnden
beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för Grimslövs
folkhögskolas styrelse
Verksamhetsområde
Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs folkhögskola som bedriver
vuxenutbildning.
Grimslövs folkhögskolas styrelse ansvarar för skolans drift och förvaltning av
skolans tillgångar. Styrelsen beslutar om kurserna vid skolan.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
Grimslövs folkhögskolas styrelses delegationsordning reglerar delegering av
beslutanderätt från styrelsen.
Uppgifter
I Grimslövs folkhögskolas styrelses uppgifter ingår att:
• ansvara för att verksamheten vid Grimslövs folkhögskola bedrivs effektivt
och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de
ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
• ansvara för att verksamheten vid Grimslövs folkhögskola bedrivs enligt de
statliga föreskrifter som gäller för verksamheten
• ansvara för att verksamheten vid Grimslövs folkhögskola bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
• efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till budget och
verksamhetsplan för Grimslövs folkhögskola
• efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av Grimslövs
folkhögskolas budget och verksamhetsplan genom månads- och
delårsrapporter samt årsrapport
• ansvara för att den interna kontrollen inom styrelsens verksamhetsområde
är tillräcklig
• efter regionstyrelsens anvisningar granska den interna kontrollen enligt
den regiongemensamma internkontrollplanen
• efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
Grimslövs folkhögskolas styrelses verksamhetsområde samt årligen
utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen
• i samråd med regiondirektören tillsätta rektor för skolan samt fastställa
anställningsvillkor för henne/honom
• bereda frågor inom ramen för styrelsens verksamhetsområde
för beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige
•

avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för styrelsens
verksamhetsområde
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Ledamöter
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola består av 3 ledamöter inklusive ordförande
och vice ordförande. Regionala utvecklingsnämndens presidium utgör tillika
Grimslövs folkhögskolas styrelse. Styrelsen har 3 ersättare. Ledamöter och
ersättare utses av regionfullmäktige ur den regionala utvecklingsnämnden.
Ersättare kallas in enligt den turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande och vice
ordförande utses av regionfullmäktige. Om både ordföranden och vice
ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av sammanträdet utser
nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska vara
minoritetsföreträdare. Presidiet bereder tillsammans med rektor ärendena inför
styrelsemötena.
Sekreterare
Sekreterare som för styrelsens protokoll och biträder ordföranden utses av
ordföranden i samråd med rektorn.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Föredragande i styrelsen är rektorn som också äger rätt att delta i överläggningarna
Närvarande ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt. Styrelsen medger
adjungering vid behov. Styrelsen medger vidare närvaro- och yttranderätt vid sina
sammanträden för följande grupper:
•

en lärarrepresentant och en övrig personalrepresentant som utses av
arbetstagarorganisationerna
• två studeranderepresentanter
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas styrelsens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan Grimslövs folkhögskolas styrelses sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som ska
behandlas vid sammanträdet, och de handlingar som hör till ärendena.
Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
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Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta styrelsens
sekreterare, som kallar in ersättare till tjänstgöring enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde upphör ersättares tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattats i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Rektor är ansvarig föredragande tjänsteman vid styrelsens
sammanträde.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
Delegering av beslutanderätt
Styrelsen får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter
och/eller ersättare eller åt tjänsteman ensam att på styrelsens vägnar besluta i ett
visst ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i
kommunallagens 6 kap 34 §.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola fastställer särskild instruktion och
delegation. Beslut som fattas på delegation ska anmälas till styrelsen. Denna
bestämmer hur det ska ske.
När styrelsen delegerat beslutanderätten till rektor får styrelsen också bestämma
om denne i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt vad som gäller för
driftenhetschef enligt kommunallagen 6 kap. 37 §.
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Reglemente och arbetsordning och för
Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region
Kronoberg
Verksamhetsområde
Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg är en gemensam
nämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg. Den gemensamma nämnden
har till uppgift att successivt vidareutveckla samarbetet inom hälso- och
sjukvårdsområdet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg i enlighet med
tecknat samverkansavtal. Nämnden ansvarar för att föreslå de båda huvudmännen
att fatta beslut om utvidgat samarbete och därmed eventuellt utökat ansvar för den
gemensamma nämnden.
Nämnden ansvarar därutöver för att tillgodose Region Blekinges och Region
Kronobergs behov av mikrobiologisk diagnostik och rådgivning i en gemensam
organisation, med en effektiv och ackrediterad verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas förlagd i både Region Blekinge och Region Kronoberg så att viss
verksamhet koncentreras till Blekinge och annan verksamhet till Kronoberg, i ett
gemensamt laboratorium med lokaler hos båda huvudmännen.
Region Kronoberg är sjukvårdshuvudman och tillika juridisk person.
Utöver det som följer av lag, annan författning och ett mellan de samverkande
huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Uppgifter
I samverkansnämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•

ha uppföljningsansvar för den gemensamma laboratorieverksamheten
svara för samverkansformer för denna verksamhet
fastställa verksamhetens produktsortiment med tillhörande prissättning
besluta om hur det ekonomiska resultatet för den gemensamma
laboratorieverksamheten ska disponeras.

Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden
bestämmer.
Sammansättning
Nämnden ska bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare. Region Blekinge utser
3 ledamöter och 3 ersättare och Region Kronoberg utser 3 ledamöter samt
3 ersättare.
Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från det landsting/den region som valt
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte valts proportionellt
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ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen. En
ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra
har företräde oberoende turordningen. En ersättare från samma parti som den
frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från
ett annat parti. En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av
jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit
tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från
annat parti trätt in. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet
även när de inte tjänstgör.
Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör följas av föredragningslista.
Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandes uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt
innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på Region Blekinges och Region Kronobergs
anslagstavlor med uppgift om var protokollet finns förvarat. Nämndens sekretariat
har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika
anslagstavlorna. Protokollet publiceras på Region Kronobergs hemsida.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordföranden eller
anställd som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
regiondirektör. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna
handlingarna.
Beredning av ärenden
En ledamot i nämnden får begära att en eller båda medlemmarnas styrelser ska
höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt.
Beslutsförhet
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Arkivmyndighet
Regionstyrelsen i Region Kronoberg är arkivmyndighet.
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Reglemente och arbetsordning för
organisationsutskottet
Verksamhetsområde
Organisationsutskottet är ett forum för övergripande frågor som kräver
överläggningar mellan partigruppledarna. Organisationsutskottet är ett beredande
organ underställt regionfullmäktige som arbetar med principiella frågor som rör
Region Kronobergs politiska organisation.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.
Uppgifter
I organisationsutskottets uppgifter ingår att:
•
•
•
•

bereda principiella frågor som rör Region Kronobergs politiska
organisation
bereda förslag på arbetsordningar och reglementen för Region
Kronobergs politiska organisation för beslut i regionfullmäktige
utvärdera arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation
frågor med mera som inte kan hänföras till övriga styrelsers, nämnders,
utskotts och beredningars ansvarsområden

Antal ledamöter
Organisationsutskottet utgörs av partigruppledarna för de partier som är
representerade i fullmäktige. Vid förhinder får gruppledare kalla ersättare bland
regionfullmäktiges ledamöter och ersättare inom sitt eget parti. Gruppledarna får
själv kalla in ersättare och meddela nämndsekreterare skriftligt. Regionfullmäktiges
ordförande och regionstyrelsens ordförande ingår i organisationsutskottet.
Ordförande
Regionfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i organisationsutskottet. Om
regionfullmäktiges ordförande är förhindrad att delta tjänstgör regionstyrelsens
ordförande som ordförande i organisationsutskottet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Organisationsutskottets sammanträden planeras i anslutning till regionstyrelsens
sammanträden. Ordföranden i organisationsutskottet får ändra tidpunkten för
sammanträde, ställa in sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
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Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas utskottets ledamöter senast fem dagar innan
organisationsutskottets sammanträde. Med kallelsen ska följa en preliminär
föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid
sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska hållas
tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden
vid sammanträden. Föredragning inom organisationsutskottet sker av
ordföranden eller på dennes uppdrag av någon av regionens tjänstemän.
Kanslidirektören är ansvarig tjänsteman vid sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida
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Reglemente och arbetsordning för
folkhälsoberedningen
Verksamhetsområde
Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande folkhälsofrågor inom Region
Kronoberg.
Folkhälsoberedningen har fokus på de länsgemensamma
folkhälsofrågorna, utför omvärldsbevakning och bereder folkhälsofrågor till
regionstyrelsen. Beredningen har ett huvudansvar för att utveckla dialogen med
medborgarna. Folkhälsoberedningen har initiativrätt att till regionstyrelsen
väcka frågor inom området.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
denna arbetsordning.
Uppgifter
och jämlikingår
hälsoutveckling
i Kronoberg
• verka för en god uppgifter
I folkhälsoberedningens
att:
• vara väl förtrogna med hälsoläget i Kronoberg
• bevaka övergripande folkhälsofrågor
• på uppdrag av regionstyrelsen följa upp och bidra till utveckling av det
länsgemensamma folkhälsoarbetet
• samverka med kommuner och andra aktörer i länsgemensamma
folkhälsofrågor
• bereda, samordna och följa genomförandet av Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram 2019-2022
• handlägga regionfullmäktiges friskvårds- och hälsostipendium samt
bereda förslag till stipendiat/stipendiater
• utveckla arbetet med medborgardialogen och stödja regionfullmäktige,
nämnder och beredningar i deras arbete med medborgardialog
• på uppdrag av regionstyrelsen bereda beslutsunderlag inom
folkhälsoområdet
• på uppdrag av regionstyrelsens arbetsutskott yttra sig över motioner,
remisser och skrivelser inom folkhälsoområdet
• medverka vid kunskapsseminarium för förtroendevalda inom
folkhälsoområdet
• utifrån regionstyrelsens direktiv upprätta en årlig plan för arbetet i
beredningen samt avlägga en rapport vid kalenderårets slut
Ledamöter
Folkhälsoberedningen består av 7 ledamöter och 4 ersättare, inklusive ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och ersättare utses av
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionstyrelsen. Om både ordförande
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och vice ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde
utser beredningen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för beredningens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas beredningens ledamöter senast fem dagar innan
beredningens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
folkhälsoberedningens sekreterare.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Verksamhetschef folkhälsa och social utveckling är ansvarig
föredragande tjänsteman vid sammanträdet.
När beredningen har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte beredningen
beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
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Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning
för
Kommunalt forum
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Reglemente och arbetsordning för Kommunalt forum
Verksamhetsområde
I kommunalt forum sker dialog och samverkan mellan Region Kronoberg och
länets kommuner i frågor som det finns ett gemensamt intresse eller ansvar för .
Det kommunala forumet är direkt kopplat till regionstyrelsen, men utan formell
beslutanderätt.
I det kommunala forumet samverkar Region Kronoberg med länets kommuner i
frågor som gäller hälso- och sjukvård, regionalt tillväxtarbete,
transportinfrastruktur samt andra statligt reglerade uppdrag inom kollektivtrafik,
kultur och EU:s sammanhållningspolitik som Region Kronoberg har ansvar för.
I det kommunala forumet samverkar Region Kronoberg och länets kommuner i
interregionala frågor som man har ett gemensamt uppdrag och ansvar för.
Det kommunala forumet är även en mötesarena för interkommunal samverkan
mellan länets kommuner.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.
Uppgifter
I Kommunalt forums uppgifter ingår att:
•
•
•
•

samråda om frågor som är strategiska och viktiga för regionen, t.ex.
frågor omkring tillväxt och regional utveckling
samordna gemensamma frågor inom länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst
samordna det regionala och lokala utvecklingsarbetet
vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och
intressebevakning.

Region Kronoberg ansvarar för att mötesadministrera presidiekonferenser mellan
Region Kronoberg och kommunerna.
När Kommunalt forum, utan representanter för Region Kronoberg, används
som mötesarena för interkommunal samverkan mellan länets kommuner
mötesadministreras dessa inte av Region Kronoberg.
Ledamöter
Kommunalt forum är en mötesarena för kommunstyrelsernas presidier och
berörda nämnds presidier tillsammans med berörd nämnd/företrädare inom
Region Kronoberg - för olika frågor vid olika tillfällen. Kommunalt forum har
inga fasta platser med bestämt antal ledamöter.
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Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare för den aktuella
nämnden som kallar till möte inom ramen för Kommunalt forum.
Om både ordförande och 1:e vice ordförande i respektive nämnd är förhindrade
att delta i hela eller delar av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att
vara ordförande tillfälligt.
Sekreterare
Sekreterare i Kommunalt forum är den ansvarige tjänstemannen som administrerar
det aktuella sammanträdet. Sekreteraren för mötesanteckningar och biträder
ordföranden.
Sammanträden
Sammanträden kallas till löpande under kalenderåret för respektive sammanträde
inom ramen för Kommunalt forum.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Kallelse och preliminär föredragningslista ska i god tid före varje sammanträde
utsändas till deltagare i Kommunalt forum. Slutlig föredragningslista fastställes
vid varje sammanträdes början.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden.
Mötesanteckningar
Anteckningar från möten inom Kommunalt forum ska föras av
mötesadministratören och tilldelas mötesdeltagarna senast 14 dagar efter
sammanträdet. Mötesanteckningar publiceras på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för
regionfullmäktiges revisorer
Revisionens roll
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom
nämnders och styrelsers verksamhetsområden. De granskar och prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna granskar på samma sätt, genom de revisorer
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-9 §§, även
verksamheten i de juridiska personerna.
Revisionens formella reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för de av regionen ägda bolagen.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kap 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kap. 10. Regler för revision finns
också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer
och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och
förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och
bedömning i regionen och dess bolag. God revisionssed i kommunal verksamhet
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i regionen ska
bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och
uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges
Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och regionens
reglemente. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i
offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag,
personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa
regionövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning
som de behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de
organ revisorerna granskar.
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Uppgifter
I revisionens uppgifter ingår, utöver det som är angivet ovan och enligt lag, att:
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom revisionens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom revisionens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionfullmäktige
efter regionfullmäktiges anvisningar upprätta en årlig granskningsplan
som beskriver inom vilka områden revisionen avser genomföra
granskningar.
efter regionfullmäktiges anvisningar lämna en verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning som beskriver revisionens verksamhet, inklusive
genomförda granskningar under året.
efter regionfullmäktiges anvisningar upprätta månadsrapporter
besluta om anställning av revisionschef, samt avslut av anställning av
densamma.

Revisorernas antal och organisation
Region Kronoberg har 11 revisorer inklusive ordförande och vice ordförande.
Fullmäktige ska, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande och
en vice ordförande. 6 revisorer inklusive ordföranden väljs från
regionfullmäktiges minoritet och 5 revisorer från dess majoritet. Revisorerna ska
inte väljas ur fullmäktige.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. Revisorerna arbetar samfällt
med hela granskningsuppdraget.
Samordnad revision
Revisorerna granskar årligen även den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Det
sker med personsamband, vilket innebär att den eller de lekmannarevisorer som
fullmäktige utser till företagen ska tas ur kretsen av regionens revisorer. Vid
fullmäktiges nominering av lekmannarevisorer ska presidiet för regionens
revisorer beredas tillfälle att yttra sig.
Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.
Revisorernas uppgift
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som
påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för
regionens företag samt detta reglemente.
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Utöver lagstadgade uppdrag svarar regionens revisorer för granskning av till
regionen lämnade donationsstiftelser.
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.
Revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas budget beslutas årligen av regionfullmäktige som även ska ges
möjlighet att granska revisorernas egna räkenskaper och förvaltning. Förslag till
budget för fullmäktiges revisorer upprättas av fullmäktigepresidiet. Revisorerna
lämnar de upplysningar och det material som begärs för denna beredning och
granskning.
Hel- och delägda bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och
samordningsförbund svarar för kostnaderna för de av regionen utsedda
lekmannarevisorerna samt sakkunniga biträden till dessa.
Över- och underskott i revisorernas årsbokslut hanteras, om inget annat
överenskommes med regionfullmäktiges presidium, enligt gällande
ekonomistyrningsprinciper för regionen.
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder
revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.
Revisorernas sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
För den personal som anställs ankommer det på revisorerna att reglera
anställningsvillkor samt i övrigt fullgöra de skyldigheter som åligger Region
Kronoberg som arbetsgivare. I arbetsgivarrollen kan revisorerna begära stöd från
Region Kronobergs kanslis HR-funktion. När Region Kronoberg ska utse
auktoriserad eller godkänd revisor ankommer det på revisorerna att biträda Region
Kronoberg vid upphandlingen av dessa.
Vid upphandling tillämpas regionens upphandlingsregler. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. Vid upphandling av externa
konsulter äger revisorerna rätt att påkalla stöd från Region Kronobergs sakkunniga
inom upphandling.
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.
Regionens revisorer ska tillställas de ärenden, t.ex. remisser, som direkt eller
indirekt berör revisionen.
Revisorernas arbetsformer
Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet, till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla
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även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och styrelser.
Protokoll ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Då det finns anställd sakkunnig revisor för denne revisionens protokoll och
biträder ordföranden. I annat fall utser Region Kronobergs kansliavdelning
sekreterare att föra protokoll och biträda ordföranden.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av
den/de revisorerna utser.
Av 12 kap 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin
förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan
revisorerna justerar den.
Revisorernas rapportering
Revisionsberättelsen ska lämnas till fullmäktige senast den 30 april varje år om
fullmäktige inte annat bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en
sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport per augusti ska lämnas till
regionstyrelsen. Utlåtandet behandlas sedan av fullmäktige vid
novembersammanträdet.
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. I
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och
som formellt hör till revisionsberättelsen. De sakkunnigas rapporter, samt
rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så
snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare
spridning till fullmäktiges alla ledamöter.
Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två
gånger varje år.
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktige eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar
för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjlig, efter att
beredning skett.
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Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att
misstanke om brott om förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit
tillfredställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
regionstyrelsen fastställt arkivreglemente.
Region Kronobergs dataskyddsombud är även dataskyddsombud för
revisionens verksamhet.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§91

Arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 –
2022.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag
till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg 2019 – 2022.
Förslag till beslut

Organisationsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 –
2022.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 139 RSAU Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 20192022
 Förslag till beslut - Arvodereglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§139

Arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till organisationsutskottet för beredning av förslag till
regionstyrelsen.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag
till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg 2019 – 2022.
Förslag till beslut
Förslag till arvodesreglemente bereds vid organisationsutskottets sammanträde den 29
maj klockan 15.00. Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar
"att överlämna ärendet till organisationsutskottet för beredning av förslag till
regionstyrelsen."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 –
2022.
Expedieras till

Organisationsutskottet, maj 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Arvodereglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-24

Organisationsutskottet

Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019
– 2022.

Sammanfattning
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg 2019 – 2022.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2019 – 2022.
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Arvodesreglemente
Diarienr: 17RK1032
Fastställd av rgionfullmäktige
Datum: 2018-03-27

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region
Kronoberg 2019-2022
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av
bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, KL (2017:725). Med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med
förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
Ersättningsberättigade sammanträden

Tjänstgörande ledamöter, ersättningsberättigade ersättare och andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt är ersättningsberättigade för:
1. Sammanträde med regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens
arbetsutskott/personalutskott, hälso- och sjukvårdsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, Grimslövs
folkhögskolas styrelse, samverkansnämnden Blekinge- Kronoberg,
organisationsutskottet, folkhälsoberedningen, valberedningen och revisorer
som utsetts av regionfullmäktige.
2. Sammanträden med styrelseutskott, styrelseberedningar,
utredningskommittéer där deltagandet är beslutat av fullmäktige, nämnd,
styrelse/utskott/beredning i sin helhet eller av respektive presidium.
3. Utbildning, konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs,
deltagande i arbetsgrupp, planerade aktiviteter som medborgardialoger eller
liknande, som rör Region Kronobergs angelägenhet och som har ett direkt
samband med förtroendeuppdraget, beslutat av respektive nämnd/styrelse/
utskott/beredning i sin helhet eller av respektive presidium.
4. Fullmäktigeseminarier.
5. Sammanträden för uppdrag där Region Kronoberg utser ledamot och
ersättning inte utgår från huvudmannen (detta ska framgå i samband med
valet av uppdraget).
Särskilt sammanträde för protokollsjustering berättigar inte till
sammanträdesarvode men till eventuell reseersättning.
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§ 2 Ersättningsformer
Följande ersättningsformer gäller:



Arvode i form av fast månadsarvode och sammanträdesarvode.
Kostnadsersättning i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad
pensionsförmån, reseersättning och traktamente.

Enligt 4 kap. 12§ KL har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av
uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid
eller en betydande del av heltid (>40%).
§ 3 Fast månadsarvode
Förtroendevalda har rätt till fast månadsarvode i enlighet med nedanstående
förteckning. I det arvodet ingår ersättning för allt arbete som är förenat med
uppdraget, förutom vad som beskrivits under § 1 ovan.
Arvodet beräknas som en procentuell andel av grundarvodet. Grundarvode från
och med 2019 är motsvarande månadsarvode för riksdagsledamöter (2018 –
65 400 kr). Grundarvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas
arvode för innevarande år. Regionstyrelsens personalutskott fastställer den årliga
justeringen.
a. Regionstyrelsens ordförande får 125 % av grundarvodet, regionstyrelsens
andre vice ordförande får 115 % av grundarvodet och övriga regionråd
maximalt 100 % av grundarvodet.
b. Fast månadsarvode för övriga förtroendevalda, som har rätt till fast
ersättning, ska beräknas enligt nedanstående tabell.
Fast månadsarvode är procentuell andel av
grundarvodet

Procent av grundarvode

Ordf.

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Ledamot

Regionfullmäktige

15

7,5

7,5

-

Regionstyrelse

125

100

115

7

Regionstyrelsens
arbetsutskott

-

-

-

15

Regionstyrelsens personalutskott

-

-

-

15

Hälso- och sjukvårdsnämnd

100

25

60

5

Samverkansnämnd Blekinge

-

-

-
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och Kronoberg
Regional utvecklingsnämnd

50

25

35

5

-

-

-

-

Trafiknämnd

40

20

30

4

Kulturnämnd

20

10

12

4

Folkhälsoberedningen

20

10

12

4

Patientnämnd

15

7,5

-

4

Revisorer

15

10

-

4

Organisationsutskott

5

Valberedning

1

Grimslövs folkhögskolas
styrelse

Fast månadsarvode i bolag och stiftelser, där arvode utgår från huvudmannen,
beslutas av bolagsstämman eller av stiftelsens styrelse. Se bilaga 1.
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Fast arvode för presidierna
Det fasta månadsarvodet för presidierna (ordförande, 1:a vice samt 2:a vice
ordföranden) omfattar förberedelsetid, kontakter internt och externt, deltagande i
arbetsgrupper m.m. som är förenligt med uppdraget (t. ex budgetdialog,
kommunala forum, dialogmöte med externa parter, möte med revisionen), såvida
inte beslut fattats enligt vad som anges under § 1 punkt 3. Sammanträdesarvode
utgår till presidiet vid sammanträde i det politiska organ till vilket uppdraget
härrör (såvida inte det fasta månadsarvodet uppgår 100 %).
Fast arvode för ledamöter
Det fasta månadsarvodet för ledamöter omfattar förberedelsetid, kontakter internt
och externt, deltagande i arbetsgrupper m.m. som är förenligt med uppdraget, för
vilket det fasta arvodet avser, t. ex budgetdialog, kommunala forum, dialogmöte
med externa parter, möte med revisionen, såvida inte beslut fattats enligt vad som
anges under § 1 punkt 3. Sammanträdesarvode utgår till ledamöter vid
sammanträde i det politiska organ till vilket uppdraget härrör.
Avgår förtroendevald som är berättigad till fast arvode övergår detta till den
nyvalde.
Om förtroendevald med fast arvode är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på
grund av sjukdom, hel- eller deltid eller annars, ska frågan om eventuell reducering
av arvodet prövas av regionstyrelsens personalutskott enligt § 11. Förtroendevald
är skyldig att skriftligen anmäla sådant förhållande till Region Kronoberg. Om så
inte sker ska ordförande i den aktuella styrelsen/nämnden/beredningen meddela
personalutskottet för vidare ställningstagande avseende reducering av arvodet.
§ 4 Sammanträdesarvode
Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda enligt § 1.
Sammanträdesarvode uppgår till 2 % av grundarvodet (2018 - 1308 kr/dag).
Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma förhållande som
grundarvodet förändras.
Sammanträdesarvode utgår maximerat till ett arvode per dag. Förtroendevald som
fullgör sitt uppdrag på heltid eller mer än heltid har inte rätt till
sammanträdesarvode.
Sammanlagt arvode (fast månadsarvode och sammanträdesarvode) kan högst utgå
med 100 % av grundarvodet. Regionstyrelsens ordförande har dock ett fast
månadsarvode om 125 % och regionstyrelsens andre vice ordförande 115 %.
Förtroendevald som behöver resdag, för att delta i sammanträde påföljande dag,
får inget sammanträdesarvode för resdagen.
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§ 5 Ersättning till ersättare
Personliga ersättare arvoderas vid tjänstgöring för ordinarie ledamot och får då
ersättning enligt § 1-4. Ersättare i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnd,
regional utvecklingsnämnd, trafiknämnd, kulturnämnd, patientnämnd,
folkhälsoberedning, regionstyrelsens arbetsutskott samt regionstyrelsens
personalutskott erhåller alltid ersättning vid närvaro på styrelsens/nämndens
sammanträden.
§ 6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad
semesterförmån
Förtroendevald enligt § 1 är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst
enligt nedanstående bestämmelser:
1. Förtroendevald har förlorat arbetsinkomst på grund av förrättning enligt § 1
som är orsakat av uppdraget och begär själv ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för sammanträdestid och för
restid.
3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den
anställdes årsinkomst. Se beräkningsmodell bilaga 2.
4. För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande eller är
egenföretagare ska ersättningen baseras på motsvarande sjukpenninggrundande inkomst, SGI, samt att en skälighetsbedömning görs i det enskilda
fallet av regionstyrelsens arbetsutskott.
5. Ersättningen ska utbetalas per timme. Ersättning beräknas enligt bilaga 2.
Ersättning betalas från den tidpunkt den förtroendevalde lämnar bostaden/arbetet
och till dess hon/han åter kommer till bostaden/arbetet, inklusive
sammanträdestiden men exklusive lunchtid.
Om tid för sammanträde och resor, vid uppdrag enligt § 1, uppgår till mellan 6 - 8
timmar för en dag, räknas förlorad arbetstinkomst som 8 timmar. Maximal
ersättning per dygn är 10 timmar.
Grund för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat
arbetsinkomst. Pensionärer och studerande kan ej komma i fråga för denna form
av ersättning.
§ 7 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Gäller från och med valet 2014 (gäller i Region Kronoberg från 2015-01-01)
Fritidspolitiker, som har uppdrag understigande 40 %, har rätt till ersättning för
förlorad tjänstepension. Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till en
tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften ska följa storleken på
pensionsavgiften enligt det aktuella tjänstepensionsavtalet för anställda i regionen.
Avgiften ska beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst
som den förtroendevalde erhållit under ett år.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Pensionsavgiften betalas en gång per år till en traditionell tjänstepensionsförsäkring i Skandia Pension. Betalningen sker senast vid utgången av mars
månad, året efter förlusten.
Betalningen sker med automatik, utan ansökningsförfarande, för samtliga
förtroendevalda som fått utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
För fritidspolitiker som är egen företagare och som inte kunnat göra den
avsättning till pensionsavgifter som han eller hon hade avsett att göra på grund av
minskade bruttointäkter, kan kompensation för mellanskillnad utgå.
Kompensationen beviljas av regionstyrelsens arbetsutskott efter ansökan från den
förtroendevalde. Kompensationen betalas till samma tjänstepensionsförsäkring
som gäller för ersättningen för förlorad pensionsförmån enligt ovan. Efter
individuell överenskommelse kan kompensationen istället betalas ut kontant.
Gäller före valet 2014
För uppdragstid före valet 2014 ingår ersättningen för förlorad pensionsförmån i
den särskilda pension för fritidspolitiker som regleras i pensionsreglemente för
förtroendevalda.
§ 8 Inväxling till individuell månadsersättning
De förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast
månadsarvode enligt § 3 vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt
årsgrundarvode för heltid, kan få dessa omvandlade till individuell
månadsersättning.
Två alternativ finns för beräkning av individuell månadsersättning.
I alternativ 1 beräknas tjänstgöringsgraden, som utgör sammanlagda antalet dagar
per år för de olika uppdragen i förhållande till heltidstjänstgöring (200 dagar/år).
Den framräknade tjänstgöringsgraden multipliceras därefter med årsgrundarvodet.
Resultatet blir årsarvodet, som betalas ut med 1/12 per månad.
Enligt alternativ 2 beräknas den sammanlagda ekonomiska ersättningen för fasta
månadsarvoden och sammanträdesarvoden under ett år. Summan av dessa utgör
årsarvodet, som betalas ut med 1/12 per månad.
Principen för inväxling av månadsarvoden och sammanträdesarvoden till
förtroendevalda med deltidstjänstgöring är i varje enskilt fall följande:



Det för individen fördelaktigaste av ovanstående två alternativ väljs.
Ersättning för restid till och från bostaden kan också växlas in.

För de ledamöter som väljs av Region Kronoberg till andra organ finns det
möjlighet att få samordning av arvoden.
Regionstyrelsens personalutskott beslutar om ersättningar i varje enskilt fall.
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§ 9 Ersättning för resor
Kostnader för resor till och från sammanträde eller motsvarande enligt § 1, ersätts
enligt de grunder som fastställs för Region Kronobergs arbetstagare enligt Bil 01
och Trakt 04.
Regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid och är boende utanför Växjö är
berättigad till att uppbära reseersättning för färd med egen bil från ordinarie
bostad till Region Kronobergs kansli i Växjö för högst 150 resor per år.
§ 10 Traktamente
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning enl. gällande tjänstemannaavtal, dvs. enligt Bil 01 och Trakt 04.
§ 11 Förmåner vid föräldraledighet, sjukdom, med mera
11.1 Föräldraledighet för hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40% eller mer tillämpas
ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.
Förtroendevald anmäler ledighet till försäkringskassan, löneavdelningen och
gruppledare. Föräldraledighet beviljas ej på deltid. Ersättare vid föräldraledighet
utses av regionfullmäktige.
11.2 Sjukfrånvaro för hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald
För förtroendevalda som har fast årsarvode motsvarande 40 procent eller mer av
jämförelsetalet tillämpas vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada reglerna i
Allmänna bestämmelser, d.v.s. samma regelverk som gäller för anställd personal.
Behov av ledighet på grund av sjukdom utöver 7 kalenderdagar ska styrkas genom
intyg av läkare eller tandläkare. Förtroendevald ska, för att ha rätt till sjuklön enligt
lagen om sjuklön, snarast anmäla sjukdomen till kanslidirektör eller kanslichef och
löneavdelningen.
För heltidstjänstgörande förtroendevald gäller följande vid sjukdom:
Dag 1

- karensdag; ingen ersättning

Dag 2-14

- sjuklön 80 % av arvodet enligt lag om sjuklön

Dag 15-90

- 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Region
Kronoberg 10 %)

Dag 91-360

- 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Region
Kronoberg 10 %)

Dag 361-

- 80 % från Försäkringskassan

Anm: Då förtroendevald inte omfattas av AGS, AvtalsGruppSjukförsäkring, som
anställda i Region Kronoberg får, går Region Kronoberg in istället och täcker upp
de 10 % under dag 91 – 360 så att ersättningen blir lika som för anställd personal.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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För arvodesdelar som överstiget 7,5 basbelopp utges utfyllnad av sjuklön enligt
landstingsavtal för att uppnå ovan angivna procentsatser.
Ovanstående regler är i överenstämmelse med AB 10 för arbetstagare i
kommuner, regioner och landsting.
11.3 Sjukfrånvaro för förtroendevald med fast månadsarvode
enligt 3 och 8 § § i arvodesreglementet
Om förtroendevald med fast arvode är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag gäller
nedanstående. Om förtroendevald trots sjukdom ändå kan fullfölja sitt uppdrag
gäller givetvis skyldighet att underrätta Försäkringskassan.
För förtroendevald med fast arvode gäller följande vid sjukdom:
Arvodet utges under 14 dagar efter det att sjukledigheten har påbörjats.
Dag 1: Karensdag; ingen ersättning från huvudarbetsgivaren + fast
månadsersättning från Region Kronoberg.
Dag 2 – 14: Sjuklön från huvudarbetsgivaren + fast månadsersättning från Region
Kronoberg.
Dag 15 – 90 = 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % +
Region Kronoberg 10 %)
Dag 91 – ersättning från Försäkringskassan.
Varje förtroendevald, som har sjukledighet över 14 dagar, ska meddela detta till
tjänsteman vid ledningsenheten som ansvarar för arvodesutbetalningar m.m.
För att få rätt sjukpenning är det viktigt att resp. förtroendevald anmäler arvodet
som sjukpenninggrundande inkomst till Försäkringskassan.
§ 12 Partistöd
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att partistödet upphör när
representationen upphör.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29§ första stycket i KL.
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Redovisningen ska innehålla:







Partistödets omfattning
Sparat partistöd från föregående år
Hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin
Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits
Verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår
Granskningsintyg från granskare som partiet har utsett

Partistöd betalas ut i förskott periodiserat kvartalsvis. Regionfullmäktige beslutar
årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte
lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
§13 Anslag till partigrupper
Varje parti som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29§
andra stycket KL får ett anslag för partigruppsmöten och partipolitisk verksamhet.
Vid fördelning av anslaget beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att anslaget upphör när
representationen upphör.
Anslaget beräknas utifrån grundarvodet (§ 3), uppräkningen per år sker i enlighet
med § 3. Varje partigrupp får årligen 160 % av grundarvodet per parti och 95 %
av grundarvodet per mandat. Kostnader för resor till och från gruppmöten ingår i
anslag till partigrupper.
Varje parti disponerar fritt över sitt anslag. Respektive gruppordförande, eller av
gruppen utsedd person, huvudattesterar alla räkningar som ska belasta
partigruppens anslag. Inom mandatperioden överförs över- respektive underskott
på varje partis anslag till nästkommande år.
§ 14 Politiska sekreterare
Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare att biträda de
förtroendevalda i det politiska arbetet (4 kap. 33§§ KL). Politiska sekreterare får
inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas
nästa gång i hela landet. Lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tillämpas
för dem. Detta innebär i praktiken att en politisk sekreterare kan sägas upp utan
saklig grund och att denne inte omfattas av några turordningsregler. En politisk
sekreterare har rätt till ledighet från sin anställning i den omfattning som krävs för
att kunna utföra sina uppdrag (4 kap 34 §) .
Varje parti, ingående i regionfullmäktige, ges möjlighet till politisk sekreterare
enligt ovan. De politiska sekreterarna erhåller inte arvoden enligt
arvodesreglementet, de anställs i Region Kronoberg. Alternativt kan ett parti välja
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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att anställa den politiska sekreteraren, partiet har då hela arbetsgivaransvaret. Den
politiska sekreteraren anställs för den period som partiet beslutar dock längst till
utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång.
Partierna ska inkomma med justerat beslutsprotokoll från regiongruppmöte av
vilket det framgår namn på politisk sekreterare som anställs och mellan vilka
datum som den politiska sekreteraren anställs. Beslutet utgör grund för anställning
som politisk sekreterare hos Region Kronoberg och verkställs av kanslidirektören.
Likalydande förfarande krävs för avslutning av anställning, om partiet önskar
avsluta anställningen tidigare än vad som anges i anställningsavtalet. Region
Kronobergs kanslidirektör verkställer partiets beslut om anställning samt
avslutning av anställning. Om partierna beslutar att att anställningen ska upphöra
har den politiska sekreteraren ingen rätt till andra arbetsuppgifter inom Region
Kronoberg, eftersom lagen om anställningsskydd inte omfattar dem.
Tjänsteutrymmet för politiska sekreterare är 10 % per parti och 5 % per mandat,
med 8 partier och 61 mandat motsvarar detta ett sammanlagt tjänsteutrymme om
3,85 tjänster. Partiet erhåller ett anslag för tjänsteutrymme enligt ovan (10 % per
parti och 5 % per mandat). Månadsanslaget för heltidsanställd politisk sekreterare
motsvarar 60 % av grundarvodet och sociala avgifter tillkommer. För övriga
kringkostnader beräknas ett anslag med 55 % av grundarvodet per heltidsanställd
politisk sekreterare och år.
Uppräkningen per år sker i enlighet med § 3. De politiska sekreterarna ingår
därmed inte i Region Kronobergs årliga lönerevision och omfattas inte av Region
Kronobergs gällande lönesättningsprinciper. Lönen för den politiska sekreteraren
debiteras respektive partis anslag.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-06-07
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Arvodesreglemente
Diarienr: 17RK1032
Fastställd av rgionfullmäktige
Datum: 2018-03-27

Bilaga 1
Fast månadsarvode i bolag och stiftelser där arvode utgår från
huvudmannen (respektive bolagsstämma beslutar om arvoden)
Region Kronoberg äger helt eller delvis bolag eller är huvudman för stiftelser där
ett fast månadsarvode utgår från huvudmannen (läs bolaget eller stiftelsen). Nedan
anges nivåerna för grundarvodet i tabellform. Nivån på arvodet fastställs av
respektive bolagsstämma. I övriga delägda bolag, stiftelser eller föreningar utgår
dagarvode i enlighet med vad som beslutas på bolagsstämmor, föreningsstämmor
eller liknande och utbetalas av huvudmannen (bolaget, föreningen eller stiftelsen).
Procent av grundarvode

Ordf.

Musik i Kronoberg

2

Regionteatern Blekinge
Kronoberg

40 000
kr/år

Kulturparken Småland AB

10

2

Stiftelsen Smålands
museum

2

2/3 av 2 %

RyssbyGymnasiet AB

12

Smaland Airport AB

15

7,5

AB Destination Småland

6

3

Almi Företagspartner

1

32 000
kr/år

Kronobergs län AB

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

1:e vice
ordf.

2:e vice
ordf.

Ledamot
-

6

2

7,5

2

Utskriftsdatum: 2018-06-07
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Arvodesreglemente
Diarienr: 17RK1032
Fastställd av rgionfullmäktige
Datum: 2018-03-27

Bilaga 2
BERÄKNINGSMODELL FÖR ERSÄTTNING AV
FÖRLORAD ARBETS-INKOMST
årsinkomst/ (2000 x sysselsättningsgrad) = timersättning
Uppgift om årsinkomst lämnas i januari månad resp kalenderår till
lönehandläggare som handhar arvoden/ersättningar till förtroendevalda.
Semestersättning samt semesterdagstillägg ingår i årsinkomsten.
För att få ersättning för arvode eller förlorad arbetsinkomst ska förtroendevald för
varje förrättning yrka på ersättning. Förluster eller kostnader ska anmälas på
bilagda blanketter till berörda nämndssekreterare eller till annan, som setts ut att ta
emot dem.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex
månader från den dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig. Förändring av förlorad arbetsinkomst ska lämnas snarast till
tjänsteman vid ledningsenheten.
För anställd – intyg från arbetsgivaren om den anställdes årsinkomst inkl
semesterlön samt sysselsättningsgrad.
För arbetslös – i mån av förlorad ersättning krävs intyg från A-kassa om aktuell
ersättningsnivå.
För sjukskriven – i mån av förlorad ersättning krävs intyg från försäkringskassan
om aktuell ersättningsnivå.
För den som inte har något anställningsförhållande och ändå förlorar
arbetsin-komst – krävs intyg från försäkringskassan över sjukpenninggrundande
inkomst.
Lönekontoret gör därefter en beräkning för att fastställa resp förtroendevalds
timersättning under gällande år.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-06-07
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Sammanträdesplan 2019

18
18RGK825

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-07

§92

Sammanträdesplan 2019 (18RGK825)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i enlighet med
upprättad handling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 140 RSAU Sammanträdesplan 2019
 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2019
 Sammanträdesplan 2018 Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§140

Sammanträdesplan 2019 (18RGK825)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2019
 Sammanträdesplan 2018 Region Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK825
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska
organisation.

Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i enlighet med
upprättad handling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska
organisation 2019
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2018-05-18

Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2019
JAN
Regionfullmäktige (RF)

FEB

MAR

27

APR

MAJ

24

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

25

30

27

17

22

19

10

10

15

12

3

18-19

DEC

27

Regionstyrelsen (RS)

22

19

19

16

21

Regionstyrelsens AU
(RSAU)
Regionstyrelsens PU

15

12

12

9

14, 28

20

12

9

28

20

4

9

20

29

26

10

28

2

12

22

18

3

21

12

18

9

20

19

5

4

14

11

(RSPU sammanträder i anslutning till
RSAU)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)

30

28

Hälso- och
sjukvårdsnämndens AU

16

20

28

6

6

25

22

7

26

23

Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

31

Kulturnämnden (KN)

28

Patientnämnden (PAN)

14

28

9

Folkhälsoberedningen (FHB)

1

29

3

Organisationsutskottet (OU)

19

Regiondagar
Kommunalt forum RS/KS

30

4

NOV

5

16

15

3

27

21

11

13
2

4

4

17

19

13

15

17-18
22

10

Svar på motion – Starta en
företagsjour

19
18RGK216

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-08

§95

Svar på motion – Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige
att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour, enligt modell från
Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I
yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut om
program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt program
inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En
sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom Småland
Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala
utvecklingsnämndens yttrande.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) lämnar följande yrkande:
"att Region Kronoberg ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer
under 2018.
att om nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg där samarbete
i Småland Business Region prövas.
att därmed anse motionen bifallen."
- Suzanne Frank (M) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall Sven Sunessons (C) yrkande.
- Ordförande Anna Fransson (S), Daniel Liffner (V), Martina Ericsson (SD) och
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Sven Sunessons (C) yrkande.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-08

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Reservationer
Sven Sunesson (C) och Britt-Louise Berndtsson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag








§ 143 RSAU Svar på motion – Starta en företagsjour
Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 50 RUN Svar på motion Starta en företagsjour
Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§143

Svar på motion – Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

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

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige
att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour, enligt modell från
Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I
yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut om
program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt program
inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En
sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom Småland
Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala
utvecklingsnämndens yttrande.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) lämnar följande yrkande:
"att Region Kronoberg ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer
under 2018.
att om nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg där samarbete
i Småland Business Region prövas.
att därmed anse motionen bifallen."
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall Sven Sunesson (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag







Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 50 RUN Svar på motion Starta en företagsjour
Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour
Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour

Svar på motion
Diarienr: 18RGK216
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-14

Regionstyrelsen

Svar på motion – Starta en företagsjour

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

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till
regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour,
enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen.
I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut
om program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt
program inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta
undersökas. En sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan
påbörjats inom Småland Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
regionala utvecklingsnämndens yttrande.
Svar på motion
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I
yttrandet påtalas att Tillväxtverket, som är nationellt ansvarig myndighet, under
våren 2018 väntas ta beslut om ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer.
Region Kronoberg leder därutöver för närvarande ett arbete med kommunernas
Näringslivsansvariga inom Småland Business Region som anknyter till en
företagsjour och där delar skulle kunna resultera i en liknande funktion.
Slutsatserna av yttrandet är att Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt
nationellt initiativ under 2018, för att kunna pröva ett upplägg med statlig
medfinansiering. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kan ett eget
initiativ och olika alternativ då undersökas. Vid en eventuell kommande etablering
av en företagsjour i regionen skulle detta kunna anknyta till det arbete som
påbörjats inom Småland Business Region.
I bilaga till regionala utvecklingsnämndens yttrande redovisas en fördjupad
utredning av förutsättningarna för en företagsjour, med utvärdering av jouren i
Jönköping och Östergötland.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 18RGK216
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-14

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Verksamhetskostnaden för företagsjourerna i de regioner som motionärerna
hänvisar till uppgår till 2,7 miljoner kronor årligen. Regionala utvecklingsnämndens
bedömning är att kostnaden sannolikt borde vara något lägre vid ett eventuellt
inrättande av en företagsjour i Kronobergs län.
Finansiering sker genom Region Jönköpings län (1,5 miljoner kr) och Region
Östergötland (1,2 miljoner kr). Finansieringen från Region Jönköpings län utgörs
av egna driftsmedel och från Region Östergötland av projektmedel (1:1-medel).
Tillväxtverket har, i ett tidigare projektskede, varit ytterligare en av de större
finansiärerna.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Starta en företagsjour
Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 50/2018
Svar på motion – Starta en företagsjour (regionala
utvecklingsnämnden)
Tjänsteskrivelse: Motion till Regionfullmäktige – Starta en
företagsjour
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

§50

Svar på motion Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen rekommenderar att
regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Till Regionfullmäktige har lämnats en motion från Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg, med inspiration från den företagsjour som finns i Jönköpings och
Östergötlands län.
En genomgång av utvärderingar av tidigare och nuvarande företagsjourer i landet,
möten och intervjuer med företrädare för företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län samt analyser av konkursstatistik och länsvisa jämförelser har gjorts.
Tillväxtverket är, som nationellt ansvarig myndighet, också en del i arbetet med
företagsjourer och kommer under våren att troligen att ta beslut som kan röra
företagsjourer. Region Kronoberg leder för närvarande ett arbete med kommunernas
näringslivsansvariga, inom det s.k. Småland Business Region, som anknyter till tankarna
om en företagsjour och delar av detta arbete skulle kunna resultera i en liknande
funktion.
Slutsatserna utifrån den gjorda faktagenomgången är att:
Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer under
2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig medfinansiering. Om ett sådant
nationellt program inte startas under året kan ett eget initiativ och olika alternativ för
detta undersökas i ett senare skede. I det fall etableringen av en företagsjour skall prövas
framöver i regionen skulle ett sådant arbete kunna anknyta till det arbete som påbörjats
inom Småland Business Region.
Anna Johansson yrkar, med instämmande av Patrik Davidsson, att Region Kronoberg
ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer under 2018; att om
nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg där samarbete i
Småland Buisness region prövas; att därmed anse motionen bifallen.
Ordföranden yrkar bifall till presidieberedningens förslag om besvarande av motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer propostion på Anna Johanssons yrkande och presidieberedningens
förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
presidieberedningens förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar ja röstar på presidieberedningens förslag och den som röstar nej röstar
på Anna Johanssons förslag.
Namn

Ja

Helen Bengtsson

X

Olja Pekusic

X

Martina Gustafsson

X

Ingemar Almkvist

X

Jerker Nilsson

X

Nej

Soili Lång Söderberg

X

Anna Johansson

X

Gunnar Nordmark

X

Pontus Nordfjell

X

Anne Karlsson

X

Patrik Davidsson
Mikaela Gross

Avstår

X
X

Björn Tisjö

X

Joakim Pohlman

X

Totalt

8

6

Voteringen utfaller med 8 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ordörande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
presidieberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen
rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
 Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour

Missiv svar på motion
Diarienr: 18RGK216
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2018-04-05

Svar på motion Starta en företagsjour

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen
rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Till Regionfullmäktige har lämnats en motion från Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg, med inspiration från den företagsjour som finns i Jönköpings och
Östergötlands län.
En genomgång av utvärderingar av tidigare och nuvarande företagsjourer i landet,
möten och intervjuer med företrädare för företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län samt analyser av konkursstatistik och länsvisa jämförelser har
gjorts. Tillväxtverket är, som nationellt ansvarig myndighet, också en del i arbetet
med företagsjourer och kommer under våren att troligen att ta beslut som kan röra
företagsjourer. Region Kronoberg leder för närvarande ett arbete med
kommunernas näringslivsansvariga, inom det s.k. Småland Business Region, som
anknyter till tankarna om en företagsjour och delar av detta arbete skulle kunna
resultera i en liknande funktion.
Slutsatserna utifrån den gjorda faktagenomgången är att:
Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer
under 2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig medfinansiering. Om ett
sådant nationellt program inte startas under året kan ett eget initiativ och olika
alternativ för detta undersökas i ett senare skede. I det fall etableringen av en
företagsjour skall prövas framöver i regionen skulle ett sådant arbete kunna
anknyta till det arbete som påbörjats inom Småland Business Region.

Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Motion – Starta en företagsjour
Beslutsunderlag: Starta en företagsjour
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Beslutsunderlag
2018-04-05
Dnr 18RGK216
Handläggare: Anders Unger

Motion till Regionfullmäktige – Starta en
företagsjour
Motion
En motion har lämnats till Regionfullmäktige av Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg. I motionen föreslås att införandet ska ske med inspiration från den
företagsjour som finns i Jönköpings och Östergötlands län.
I motionen framhålls Region Kronobergs uppdrag att främja näringslivets
utveckling och bidra till att skapa tillväxt i länet. Företagsjouren är en verksamhet
som riktar sig till företag i svårigheter och är en angelägen service framför allt i
samband med en lågkonjunktur då flera företag kan drabbas av ekonomiska
problem. I ett sådant läge är en företagsjour en särskilt viktig verksamhet.

Företagsjour i Jönköping och Östergötland
Företagsjouren startade i Jönköpings län 2009 och drivs sedan 2016 i Jönköpings
och Östergötlands län gemensamt. Bemanningen består av en heltidsanställd
projekt-/verksamhetsledare samt fyra upphandlade konsulter. Projektledaren har
sin anställning hos Region Jönköpings län och företagsjouren är nu en permanent
verksamhet inom Region Jönköpings län. Företagsjourens huvudmål är att rädda
företag och arbetstillfällen i de båda länen.
Målgrupper och verksamhet
Målgruppen utgörs av små och medelstora företag inom alla branscher som
behöver hjälp och stöd i en akut situation. Totalt utgörs målgruppen i de två
regionerna av cirka 28 800 företag (13 155 i Jönköpings län och 15 640 i
Östergötlands län) med 1-249 anställda.
I de båda länen genomförs cirka 360 konkurser per år (genomsnitt under perioden
2013-2017). Målet för företagsjourens verksamhet är att göra insatser för 75 av
dessa företag årligen, d.v.s. 20 procent av länens konkursärenden. Företagsjourens
egen uppföljning visar att i genomsnitt drygt 60 företag per år hanteras med
rådgivning och hjälp från jourens sida.
De tjänster som företagsjouren erbjuder är kostnadsfria upp till 16 timmar per
företag, arbetet sker under sekretess och omfattar:

Postadress

Besöksadress

351 88 Växjö

Nygatan 20

Telefon 0470-58 85 00 vx
E-post region@kronoberg.se
Fax
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- Analyser av företagets lönsamhet och problembild.
- Rådgivning kring bl.a. finansiering, förhandlingar, avtal, skatter och
redovisning.
- Ägarfrågor.
- Lösningar avseende finansiering och stöd vid bank- och myndighetskontakter.
- Specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.
Företagsjourens arbetsmodell innebär att man inledningsvis medverkar till att
undanröja det akuta problem som företaget står inför. Därefter görs en
handlingsplan som talar om hur företaget ska kunna leva vidare och
förhoppningsvis även ha en positiv utveckling. Jouren samordnar även insatser
från andra intressenter som till exempel banker, revisionsbyråer och Almi
Företagspartner AB.
Företagsjourens klienter kommer till företagsjouren oftast via kommunernas
näringslivskontor, ALMI, Nyföretagarcentrum och banker. I vissa fall tar
företagaren själv, ibland också anhöriga till företagaren, direkt kontakt med jouren
för att få hjälp och stöd.
Kostnader och finansiering
Verksamhetens budget uppgår till 2,7 miljoner kronor årligen. Finansiering sker
genom Region Jönköpings län (1,5 miljoner kr) och Region Östergötland (1,2
miljoner kr). Finansieringen från Region Jönköpings län utgörs av egna
driftsmedel och från Region Östergötland av projektmedel (1:1-medel).
Tillväxtverket har, i ett tidigare projektskede, varit ytterligare en av de större
finansiärerna.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten
Företagsjouren har följts upp och utvärderats under 2016. På Tillväxtverkets
uppdrag genomförde Kontigo en utvärdering av företagsjouren nationellt, vilken
berörde företagsjourerna i Västmanlands, Örebro, Värmlands, Västerbottens,
Norrbottens, Jönköpings och Östergötlands län. Utvärderarna drar i denna
utredning vissa slutsatser och ger en del rekommendationer för ett eventuellt
fortsatt arbete med företagsjourer i Sverige. I korthet innebär dessa slutsatser och
rekommendationer följande:
- Staten bör ta huvudansvar för finansiering men regionerna bör ha frihet att
utforma organisation och huvudmannaskap.
- När det gäller huvudmannaskapet ser man för- och nackdelar med olika
lösningar. De organisationer som främst varit aktuella i denna utvärdering, och
som utvärderarna ser som de mest relevanta huvudmännen, är Regioner,
ALMI och Företagarna.
- En företagsjours insats måste vara avgränsad i tid och omfattning. Mer
långsiktig förändring i företagen måste åstadkommas med andra typer av
insatser som komplement. Det är därför viktigt att en företagsjour, om den
finns permanent, blir en del av det större företagsfrämjande systemet.
- Det är viktigt att tydligt klargöra vilka typer av företag och företagare som ska
ha rätt till att använda en jour. Jouren bör i huvudsak vända sig till solo- och
mikroföretag, eftersom de lite större småföretagen har andra möjligheter i
systemet.
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- Information, marknadsföring och kommunikation måste prioriteras för att öka
kännedom om jourerna.
- Framtidens jour och stöd bör i mycket högre utsträckning än idag utnyttja
digitaliseringens möjligheter till flexibilitet och kompletterande tjänster och
information.
- Komplex problembild i företagen kräver rådgivning i team och att en jour har
tillgång till olika specialistkompetenser. Även tillgången till olika
”allmänrådgivare” som matchar företagare och rådgivare kan vara viktig.
- Det måste finnas ett lärande mellan jourerna och möjligheter till en samlad och
strukturerad uppföljning.
Utvärderingen lyfter även fram en del faktorer som kommit fram under
utredningen som i viss mån talar emot etableringen av en företagsjour. Från vissa
håll anser man, utifrån erfarenheter från egen verksamhet, att det inte finns ett
permanent behov av en företagsjour och att få behövande företag söker sig dit.
En svårighet vid etableringen och utvecklingen av en företagsjour som påtalas är
gränsdragningen mot en privat marknad med rådgivning och stöd. Här finns en
gråzon för vilken typ av ärenden som hör hemma i jouren i förhållande till det
stöd, exempelvis juridisk hjälp, som bl.a. Företagarna, Sydsvenska
Handelskammaren och andra näringslivs- och branschorganisationer ger. Utifrån
de intervjuer med rådgivare som gjorts under utvärderingen konstaterar Kontigo
att de företagare som får stöds av jouren ofta har bristande kompetens i att driva
företag. Deras erfarenheter visar att företagare ofta är duktiga och kunniga när det
gäller affärsidé och verksamhet, men brister i kompetens kring exempelvis
grundläggande företagsekonomi, juridik, ekonomistyrning, försäljning och
affärsutveckling. Många menar att det därför finns behov av andra typer av
insatser, framför allt vad gäller att höja företagarnas kompetens i att driva och
utveckla företag, och att detta inte ska ses som en uppgift för en företagsjour.
Under 2016 gjordes även en utvärdering av Företagsjouren i Östergötland av en
extern konsult (Erik Träff AB).

Företagsjour på nationell nivå
Tillväxtverket har tidigare, med start 2013, startat ett pilotprogram för
företagsjourer. Pilotprogrammet avslutades under 2016 och har utvärderats av
Kontigo enligt ovan. För närvarande finns inget regeringsuppdrag eller särskilt
program från myndighetens sida när det gäller företagsjourer. I Tillväxtverkets
budgetunderlag för 2018-2020 finns dock en skrivning om företagsjourer och
inkubationsstöd där man föreslår att medel (20 miljoner kronor) avsätts för
”företagsjouren, projektverksamhet, metod och kunskapsstöd samt insatser som
stärker kommuner och regioner i det strategiska omställningsarbetet”.
Myndighetens budgetbehandling sker under våren 2018.
Förutsättningar i Kronobergs län
Inom den målgrupp som företagsjouren i Jönköpings och Östergötlands län
arbetar med, d.v.s. företag med 1-249 anställda, finns i Kronobergs län cirka 6950
företag. I Kronobergs län genomförs cirka 90 konkurser per år (genomsnitt under
perioden 2013-2017). Företagsstocken i Kronoberg utgör således knappt 25
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procent av den i Jönköpings och Östergötlands län. Detta gäller även antalet årliga
konkurser i jämförelse mellan regionerna.
Utifrån de förutsättningar som finns i Kronoberg, vad gäller antal företag och
konkurser över tid, och i relation till de mål som finns för företagsjourens
verksamhet i Jönköpings och Östergötlands län skulle en rimlig nivå för en
eventuell företagsjour i Kronoberg kunna vara att hjälpa och bistå cirka 20 företag
per år.
Nätverket för näringslivsansvariga i kommunerna i länet arbetar sedan en tid
tillbaka med att utforma ett regionalt näringslivskoncept kallat Småland Business
Region (SBR). En förstudie planeras för att ta fram kostnader och förutsättningar
för att i nästa skede kunna realisera konceptet. Inom ramen för det arbetet bedrivs
flera aktiviteter, bl.a. att ta fram regionala modeller för att så effektivt och
framgångsrikt som möjligt kunna hantera både varsel och större etableringar. I det
pågående arbetet med SBR finns delar som kan skapa förutsättningar för en
funktion som företagsjour.
Diskussion och samlad bedömning
Företagsjouren har prövats vid olika tillfällen under senare år, senast under
perioden 2013-2016 genom ett pilotprogram av Tillväxtverket, och har drivits
vidare i vissa regioner fram till idag. För närvarande drivs företagsjourer i bl.a.
Jönköpings/Östergötlands län och i Västra Götalandsregionen.
Utvärderingen av pilotprogrammet och den separata utvärderingen av
företagsjouren i Östergötland ger överlag en positiv bild av företagsjourernas
verksamhet där man ser ett behov av denna typ av tjänster. I utredningarna lyfter
man även vissa frågeställningar och problem som finns i samband med
företagsjourernas verksamhet. Dessa rör bl.a. om det finns ett permanent behov
av jourerna sett över tid, företagens vilja att söka sig till jouren och
gränsdragningen mot den privata rådgivningsmarknaden. En annan aspekt att
beakta är rådgivarnas erfarenheter kring företagarnas många gånger bristande
kompetens i att driva företag. Sistnämnda är ett förhållande som delvis ligger hos
det befintliga främjarsystemet och dess aktörer att bearbeta, med syfte att skapa
bättre grundförutsättningar för duktiga företagare och ett starkt företagande i
regionen.
Utifrån erfarenheterna i Jönköpings/Östergötlands län kan en jämförelse med
Kronobergs län och antalet företag i målgruppen göras. I ett sådant sammanhang
uppgår antalet företag i regionen till ungefär en fjärdedel av antalet företag i de två
andra länen. Målgruppen för en företagsjour är således betydligt mindre i
Kronoberg, vilket gör att omfattningen, kostnaden och finansieringen av en
eventuell jour i regionen rimligen bör vara väsentligt mindre än i dessa två
regioner.
Som nämnts ovan har Tillväxtverket på nationell nivå ansvarat för ett
pilotprogram för företagsjourer och låtit utvärdera detta. I sin planering inför
perioden fram t.o.m. år 2020 har myndigheten lyft in satsningar på bl.a.
företagsjourer där man i underlaget lyft fram både de goda resultaten och
bristerna i kunskaper inom företagande, ekonomi och affärsutveckling.
Tillväxtverket ser därför ett behov av att fortsätta och växla upp det tidigare
arbetet med företagsjourer.
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Sammanfattningsvis finns det utvärderingar som pekar på såväl positiva
erfarenheter som vissa grundläggande problemställningar när det gäller
etableringen av regionala företagsjourer. Samtidigt finns det på nationell
myndighetsnivå en uppmärksamhet kring företagsjourer och en vilja att utveckla
konceptet vidare, och att delvis finansiera en sådan verksamhet. Om
Tillväxtverket, när man utarbetar ett eventuellt nytt program för företagsjourer,
utgår från slutsatser och rekommendationer som utvärderarna av den nationella
pilotsatsningen ger bör man kunna förvänta sig en statlig medfinansiering av
sådana regionala initiativ.
Region Kronoberg bör därför avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om
företagsjourer under 2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig
medfinansiering. Om ett sådant nationellt program inte startas under året kan ett
eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas i ett senare skede. I det fall
etableringen av en företagsjour skall prövas framöver i regionen skulle ett sådant
arbete kunna anknyta till det arbete som påbörjats inom Småland Business
Region.
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Motion till Regionfullmäktige
Starta en företagsjour

Livskraftiga företag som kan erbjuda anställningar är en förutsättning för
att Region Kronoberg ska kunna fortsätta erbjuda bra välfärdstjänster till
invånarna. Ett av Region Kronobergs viktiga uppdrag är att främja
näringslivet och att försöka skapa tillväxt i länet.
Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter
kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få
företaget att leva vidare och utvecklas. I Jönköping och Östergötland har
man tillsammans skapat ”Företagsjouren”. En service till företag i
svårigheter. Man bedömer att över 1500 arbetstillfällen har räddats
genom detta arbete.
Centerpartiet tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör
pröva det i Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen
går bra. Men vi vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur,
och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats.
Vi föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Att ge Regionala Utvecklingsnämnden i uppdrag att, med inspiration från
Jönköpings och Östergötlands Företagsjour, pröva införandet av en
liknande verksamhet i Region Kronoberg

Sven Sunesson och Carina Bengtsson
Centerpartiet

Bilaga – Hemsidan om Företagsjouren

Företagsjouren i Jönköpings län
Över 1 500 arbetstillfällen har hittills räddats av Företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län – en neutral samtalspartner för företag i svårigheter. Region
Jönköpings län och Region Östergötland är tillsammans stolta huvudmän.
Att leda ett företag är alltid en utmaning. När ett företag
hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för
att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva
vidare och utvecklas. Därför finns Företagsjouren.
Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas
av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.
Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora
företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja
det akuta problem som företaget står inför.
Vi är verksamma i alla kommuner inom Jönköpings och Östergötlands län. Stödet från
Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.
Region Jönköpings län och Region Östergötland driver Företagsjouren tillsammans.

Företagsjouren erbjuder
•

Vi analyserar företagets lönsamhet och problem.

•

Vi erbjuder rådgivning vid olika typer av problem som finansiering, förhandlingar, avtal, skatter
och redovisning.

•

Vi finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.

•

Vi söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och
myndigheter.

•

Vi förmedlar specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.

Kontakt

Göran Qvarnström
Projektledare
Företagsrådgivare
goran.qvarnstrom@rjl.se
070-536 04 25

