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Regionfullmäktige
Datum: 2018-09-26
Tid: 09:00
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:
 På Region Kronobergs hemsida www.kronoberg.se
 I Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv)
 I Växjö Närradio (102,4 MHz)
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)
Yngve Filipsson (L)
Rolf Andersson (L)
Erik Jansson (MP)
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)
Björn Gullander (V)
Karolina Allgulin (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)
Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Johan Jarl, nämndsekreterare
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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 Pernilla Sjöberg och x till justerare samt
att protokollet justeras 2018-10-01, klockan 15.00, på Region
Kronoberg, Nygatan 20, i Växjö.

4

Allmänhetens frågestund
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, som i sin tur ska kunna besvaras på en minut.

5

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

6

Inkomna interpellationer
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.
Inga interpellationer har inkommit inför sammanträdet.

7

Inkomna enkla frågor
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.
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8

Vårdval Kronoberg - primärvård:
Uppdragsspecifikation och Övriga
regleringar 2019 (18RGK1020)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor,
i samband med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019
gjordes med 2,3 procent enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har
vårdersättningen reducerats med 23 kronor med anledning av att
förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent
uppgår den till 4 118 kronor.
– Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och
hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har
tillkommit som delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild
ersättning utgår för dessa delar.
– Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet ehälsotjänster som exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för
besök på andra enheter inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
– Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna
skriftligen informeras.
Beslutsunderlag

• § 131 RS Vårdval Kronoberg - primärvård: Uppdragsspecifikation
2019 med Ekonomisk reglering
• § 193 RSAU Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation
och övriga regleringar 2019
• Förslag till beslut - Vårdval Kronoberg, primärvård uppdragsspecifikation och övriga regleringar 2019
• Ekonomisk reglering vårdval primärvård
• Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-09-18

9

Vårdval hud: Regelbok 2019
(18RGK1334)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för
specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud.
Prisuppräkning för 2019 görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive
läkemedel.
I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget
för 2019 beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut
upphör Vårdval Hud den 1 oktober 2019.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram
exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare,
tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för
vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den
maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma
leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis,
för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får
ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller
vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De
beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och utgör underlaget för
ekonomisk ersättning.
Beslutsunderlag

• § 132 RS Vårdval hud: Regelbok 2019
• § 194 RSAU Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen
vård, Vårdval hud – reviderad regelbok 2019
• Förslag till beslut - Vårdval Hud, reviderad regelbok 2019
• Vårdval hud - Regelbok 2019
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10 Flytt av medel från kapitalförvaltning till
pensionsförvaltning (18RGK1365)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till
pensionsmedelsförvaltningen.
Sammanfattning

Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad. Tillgångar på 1 450
miljoner räcker mer än väl för att upprätthålla Region Kronobergs
betalningsberedskap om ett minimum på 450 miljoner kronor. Även om
stora investeringar är planerade kommande åren kommer Regionen klara
kravet på betalningsberedskap. Genom att flytta medel till
pensionsmedelförvaltningen ökar den förväntade avkastningen på
kapitalet.
Pensionsmedelsförvaltnigens kapital motsvarar idag enbart 17 % av den
totala skulden. Det är lågt i jämförelse med andra regioner och landsting.
Genom att flytta kapitalet ökar pensionsmedelsförvaltningens andel av
skulden och även den förväntade avkastningen på Region Kronobergs
tillgångar.
Beslutsunderlag

• § 129 RS Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning
• § 191 RSAU Flytt av medel från kapitalförvaltning till
pensionsförvaltning
• Förslag till beslut - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning
• Tjänsteskrivelse - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsförvaltning

11 Redovisning av partistöd 2017
(16RK1565)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
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Sammanfattning

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 130 RS Redovisning av partistöd 2017
§ 192 RSAU Redovisning av partistöd 2017
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2017
Centerpartiet - Redovisning av partistöd 2017
Kristdemokraterna - Redovisning av partistöd
Liberalerna - Redovisning av partistöd 2017
Miljöpartiet - Redovisning av partistöd 2017
Moderaterna - Redovisning av erhållet partistöd 2017
Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet partistöd 2017
Sverigedemokraterna - Redovisning av regionalt partistöd 2017
Vänsterpartiet - Redovisning av partistöd 2017
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12 Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska
ta fram rutiner och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att
undvika att Försäkringskassan ska underkänna desamma. Motionären
menar att det är ett välkänt problem att Försäkringskassan inte
godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom sjukvården. Det beskrivs
att en av orsakerna till detta är att läkarintygen är slarvigt och
ofullständigt skrivna och att enskilda vårdtagare då kan drabbas väldigt
hårt ekonomiskt utöver kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för
försäkringsmedicin och försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de
privata försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden
anlitar försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har
en annan roll än behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och
intygen som motionären hänvisar till ligger därför inte inom ramen för
Region Kronobergs verksamhet. Försäkringskassan och hälso- och
sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för den skadelidande.
Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar försäkringsföretagens
bedömning och även långa handläggningstider inom hälso- och
sjukvården påverkar den skadelidande genom att man får vänta länge på
sitt intyg och betydelsefulla uppgifter kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras
ärende av stor betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som
hälso- och sjukvårdsaktör inom sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar
för att minimerar att slarviga eller ofullständiga läkarintyg och där
handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba den enskilda individen
i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt lidande. Region
Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är utarbetat
av Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i
sjukskrivningsprocessen, bland annat genom att hälso- och sjukvården i
nuläget arbetar fram en hållbar struktur för kontinuerlig
kompetensförsörjning och handledning som stöd för sjukskrivande
läkare.
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Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger
även andra involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport Skadereglering vid personskada (2017) framhållit att de kommer att föra
en dialog med försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i
rapporten, parallellt har Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en
ny lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Utvecklingen
syftar till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då
försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Beslutsunderlag








§135 RS Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 197 RSAU Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 97 HSN Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 123 PHSN Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid
sjukskrivning

13 Svar på motion: Strategi för att ta tillvara
forskarkompetens inom Region
Kronoberg (18RGK670)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) belyser i en motion att
anställda i Region Kronoberg har möjlighet att kombinera forskning med
klinisk tjänstgöring. Forskningen har bidragit till att utveckla både
verksamheten och den anställde. Motionärerna konstaterar dock att
Region Kronoberg inte har en tydlig strategi för att ta tillvara på
forskarkompetensen och föreslår därmed att Regionfullmäktige beslutar:
att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och
forskarutbildades kompetens ska tas tillvara i verksamheten samt
att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i
samarbete med aktuella universitet.
Region Kronoberg arbetar på flera sätt för att ta tillvara på
forskarkompetens i verksamheten. Exempel på detta är
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doktorandkollegium, kliniska lektorat, post doc anslag för meritering till
docent och att regionens infrastruktur för forskning har stärkts. En
dialog med Lunds universitet har initierats gällande möjligheter att inrätta
adjungerande professurer.
Beslutsunderlag

 §136 RS Svar på motion: Strategi för att ta tillvara forskarkompetens
inom Region Kronoberg
 § 198 RSAU Svar på motion: Strategi för att ta tillvara
forskarkompetens inom Region Kronoberg
 Svar på motion - Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inon
Region Kronoberg
 Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region
Kronoberg

14 Svar på motion: Åtgärder för att minska
klyftorna i cancervården (18RGK698)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med arbetet med den
övergripande strategin för forskning och utveckling se över hur och med
vilken inriktning FoU Kronoberg skulle kunna bedriva forskning inom
ramen för jämlik hälsa och vård, samt tillfråga Regionalt cancercentrum
Syd om de bedriver forskning, alternativt skulle kunna bedriva forskning
inom detta område samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion redogjort
för att cancerfondens rapport (2018) visar att cancervården inte är jämlik.
Enligt cancerfondens analys förefaller det inte vara någon större skillnad
mellan olika grupper när det gäller insjuknande i cancer men att
människor med låg utbildningsnivå har betydligt lägre chans att överleva
sin cancer jämfört med människor med högre utbildningsnivå.
Motionärerna betonar att vården ska enligt lag och Region Kronobergs
riktlinjer vara jämlik för alla människor men statistiken visar att patienter
behandlas olika beträffande utredningar och behandlingar i hälso- och
sjukvården. Motionärerna anser därför att det inte räcker med att
konstatera att det finns skillnader i vården utan att vi genom vår
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forskning ska ta reda på vad det beror på. Med anledning av ovanstående
föreslår motionärerna följande:
att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker
till varför ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att
verksamheten därefter ska kunna föreslå åtgärder för en jämlik vård
Verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region Kronoberg som
hanterar cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av
cancervård i Region Kronoberg lämnade generellt synpunkter på
möjligheterna till forsknings och utveckling i samband med
genomförande av utredningen – Förutsättning att tillskapa ett
cancercentrum i Region Kronoberg (2018).
Beslutsunderlag

 §137 RS Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i
cancervården
 § 199 RSAU Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i
cancervården
 Svar på motion - Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
 Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården

15 Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den
palliativa vården i Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs
län är något av en vit fläck på kartan beträffade speciellt den
specialiserade palliativa vården och att det i kontakter med professionen
inom vården framkommer att det finns ett stort behov av hospicevård i
vårt län. Detta involverar även samarbeten med kommunerna och en
lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser att det
palliativa rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i
uppbyggnaden av hospicevården och att palliativt centrum kan bidra
med kompetens. Det poängteras även att Kampradstiftelsen torde vara
intresserad av hospicevård i länet.
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Med anledning av ovanstående föreslår motionären:
att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för
behövande patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra
nyckelpersoner i Region Kronoberg som hanterar cancervård samt
patienter och närstående med erfarenhet av cancervård och palliativ vård
i Region Kronoberg. Bland annat har synpunkter inhämtats från
överläkare på onkologkliniken/palliativa rådgivningsteamet.
Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av
utredningen, Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region
Kronoberg (2018). Palliativ vård berör dock inte enbart cancerpatienter
utan även andra patienter i behov av långa vårdförlopp eller vård i livets
slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region
Kronoberg. Vård i livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på
akutvårdplatser och i hemmet med stöd av hemsjukvård och palliativa
rådgivningsteamet. I Region Kronoberg finns det inte heller tillgång till
palliativ specialistkompetens dygnet runt. Behovet av en uppbyggnad av
den palliativa vården har identifierats av motionären. Behovet har även
identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och
närstående i samband med genomförandet av utredningen –
Förutsättning för att tillskapa ett samlat cancercentrum i Region
Kronoberg. De bedömer att Region Kronoberg behöver bygga upp och
skapa en hållbar struktur för att kunna ge en god palliativ vård inom
samtliga verksamheter. Palliativ vård berör patienter och deras
närstående, både i livets slutskede och vid behov av långa vårdförlopp.
Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018-06-18 § 80 i samband med återrapporteringen
av ovan nämnd utredning att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att utreda förutsättningarna för uppbyggnad av en utökad
palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och hospice.
Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i november 2018. De förslag som lyfts fram i motionen är
viktiga att utreda och ingår i det utredningsuppdrag som är lämnat till
hälso- och sjukvårdsdirektören.
Beslutsunderlag







§143 RS Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 202 RSAU Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 99 HSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 125 PHSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i
Kronoberg
 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
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16 Svar på motion: Region Kronoberg som
energiproducent (18RGK1299)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har inkommit med
en motion avseende Region Kronoberg som energiproducent. I
motionen föreslås fullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att placera solceller på regionens fastigheter,
samt att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande
budgetbehandling.
Beslutsunderlag

 §138 RS Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 § 201 RSAU Svar på motion: Region Kronoberg som
energiproducent
 Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 Motion - Region Kronoberg - energiproducent

17 Svar på revisionsrapport – Granskning
av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system
(RIS) (18RGK787)
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapporten Granskning av upphandlingsuppdrag från
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behovsanalys till implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Nedan lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens svar på revisorernas rekommendationer:
- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid
innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta
särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra
ytterligare en genomlysning av implementeringen av
röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den
politiska organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den
delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälsooch sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och
möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen
vidta någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag

 § 120 RS Svar på revisionsrapport: Granskning av
upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
 §173 RSAU Svar på revisionsrapport: Granskning av
upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS).
 Svar på granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
 §82 HSN Svar på revisionsrapport: Granskning av
upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS).
 Förslag till svar på granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) - hälso- och
sjukvårdsnämnden
 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

Kallelse
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18 Informationsärende: Regionstyrelsens
årliga beslut om Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under
2017 (18RGK510)
Förslag till beslut

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

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett
yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av
Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de
kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region
Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och
därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de
av Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination
Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö
Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt
IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner
Kronoberg AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten,
relativt stora underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller
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positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet
om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten
är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i
linje med god ekonomisk hushållning.
Regionstyrelsen beslutade § 111/2018 att godkänna regiondirektörens
yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet
2017, den verksamhet som har bedrivits under 2017 i bolagen samt
överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Beslutsunderlag

 § 111 RS Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2017
 § 163 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs
hel- och delägda bolags verksamhet under 2017
 Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om Region
Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2017
 Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
 Sammanställning - Granskningar av Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2018

19 Informationsärende: Uppföljning av
intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017 (18RGK509)
Förslag till beslut

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

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll
framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna
kontrollen fungerar i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.

Kallelse
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Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna
kontrollens utförande år 2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den
interna kontrollen.
Regionstyrelsen beslutade § 112/2018 att godkänna genomförd
uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017.
Beslutsunderlag

 § 112 RS Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
 § 164 RSAU Uppföljning av internkontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
 Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2017
 Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
 Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 i
Ryssbygymnasiet AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - AB Destination
Småland
 Uppföljning internkontroll ALMI Företagspartner Kronoberg AB,
2017
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Kulturparken
Småland AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB
 Rapportering av interkontrollens utförande 2017 - IT-plattform
Småland och Öland AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018 - Växjö Småland
Airport
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018- Regionteatern
Blekinge Kronoberg

20 Svar på enkla frågor
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21 Mötets avslutande

Vårdval Kronoberg primärvård:
Uppdragsspecifikation och
Övriga regleringar 2019

8
18RGK1020

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§131

Vårdval Kronoberg - primärvård:
Uppdragsspecifikation 2019 med
Ekonomisk reglering (18RGK1020)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor, i samband
med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med 2,3 procent
enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 23 kronor
med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118
kronor.
– Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och hälsoundersökning
vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som delar i vårdcentralernas
grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
– Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter inom
vårdvalet inkluderar även videomöte.
– Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yrkande
– Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av bilaga 1
med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Roland Gustbées (M) återremissyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet eller
återremitteras, och finner att det ska avgöras vid mötet.

Protokollsutdrag
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Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid mötet röstar Ja.
- Ledamot som röstar Roland Gustbées (M) återremissyrkande röstar Nej.
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Golnoush Keshavarzi Lundén (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Avstår

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet, med resultatet 8 för, 7 mot
och 0 som avstår.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
och finner att det är fallet.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Britt-Louise
Berndtsson (C), Golnoush Keshavarzi Lundén (C), Yngve Filipsson (L) och Eva
Johnsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Gustbées (M)
återremissyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 193 RSAU Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och övriga
regleringar 2019
 Förslag till beslut - Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och
övriga regleringar 2019
 Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§193

Vårdval Kronoberg, primärvård uppdragsspecifikation och övriga
regleringar 2019 (18RGK1020)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor, i samband
med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med 2,3 procent
enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 23 kronor
med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118
kronor.
– Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och hälsoundersökning
vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som delar i vårdcentralernas
grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
– Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter inom
vårdvalet inkluderar även videomöte.
– Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yrkande
- Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av bilaga 1
med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar 9.15-9.30.
Beslutsordning
När ärendet återupptas efter ajournering finner ordförande att följande två förslag till
beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Roland Gustbées (M) återremissyrkande.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottets beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet eller
återremitteras och finner att det ska avgöras vid mötet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag och
finner att det är fallet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och
övriga regleringar 2019
 Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Niklas Karlsson, kundvalsenheten
Datum: 2018-08-23

Regionstyrelsen

Uppdragsspecifikation 2019 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk
reglering.

Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor, i
samband med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med
2,3 procent enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen
reducerats med 23 kronor med anledning av att förväntad befolkningsökning inte
kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation
på 2 procent uppgår den till 4 118 kronor.
– Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och
hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som
delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
– Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter
inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
– Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppdragspecifikation 2019 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg – primärvård
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Ulrika Danielsson, Niklas Karlsson,
Datum: 2018-08-23
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Handläggare: Ulrika Danielsson, Niklas Karlsson,
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1. Ersättning för grunduppdrag
1.1. Vårdersättning
Uppräkning av 2018 års vårdersättning har gjorts med 2,3 procent för år 2019 enligt LPIK
inklusive läkemedel (SKL:s planeringsförutsättningar 27 april 2018). Vidare har vårdersättningen
reducerats med 23 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut.
Vårdersättningen uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per genomsnittlig listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Vårdersättning 2018

3 969 kr

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,3 %)

91 kr

Ej full kompensation befolkningsökning

-23 kr

Vårdersättning 2019

4 037 kr

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

Ersättning/år

0 - 12

10 800 kr

13 - 24

1 476 kr

25 - 72

612 kr

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

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

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

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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335 kr
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1.4. Ersättning för förebyggande insatser
För arbetet med förebyggande insatser utgår en särskild ersättning med 100 kronor per listad
invånare och år.
1.5. Ersättning för särskilda boenden
Ersättning till vårdcentral som ansvarar för särskilt boende med minst tio platser.
Antal platser på
boendet

Ersättning/år

10 - 30

48 000 kr

31 - 60

82 000 kr

61 -

119 000 kr

Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
1.6. Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning. Ersättning för
övrigt utvecklingsarbete betalas ut månatligen som en fast del, 2,50 kr, per listad. Denna ersättning
kan, beroende på utvecklingen av antalet uppdrag/utvecklingsarbeten 2019, komma att förändras
under året. Ett eventuellt kvarvarande överskott fördelas som en engångsutbetalning per listad.
1.7. Ersättning för kvalitetsmål
Ersättning för uppfyllande av kvalitetsmål 2019 uppgår till 14,5 mnkr.
1.8. Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad
Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad får vårdcentralen ersättning alternativt
avdrag. Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor den
procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg.
Avvikelse från Ersättning
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

Avvikelse från Avdrag
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.

1.9. Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Ersättning för hembesök och hemsjukvårdsbesök utförda av läkare hos egna listade patienter 65 år
och äldre inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utgår med 1 100 kr per
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hembesök/hemsjukvårdsbesök upp till ett visst tak. Taket för antalet ersatta besök per kalenderår
motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per 100 listade 65 år och äldre.
1.10. Ersättning för extern provtagning
Provtagning som görs inför besök hos vårdgivare utanför vårdvalet, på patienter folkbokförda i
Kronobergs län, ersätts med 120 kr per provtagning.
1.11. Ersättning för fast vårdkontakt för äldre
Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt för varje listad patient 65 år och äldre som har behov
av det. Ersättningen uppgår till totalt 24,6 mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på
vårdcentralens antal listade invånare 65 år och äldre i förhållande till det totala antalet listade
invånare 65 år och äldre på samtliga vårdcentraler.
1.12. Ersättning för riktade hälsosamtal för 50-åringar
Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett hälsosamtal det år de fyller 50 år. För varje
genomfört hälsosamtal utgår en ersättning på 1 000 kronor.
1.13. Ersättning för hälsoundersökning vid definierade psykiska
funktionshinder
Ersättning för hälsoundersökningar av patienter med psykiska funktionshinder uppgår till totalt 1,0
mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på vårdcentralens antal listade invånare.

2. Övriga ersättningar för grunduppdrag
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient folkbokförd i Kronobergs län och listad vid annan
godkänd enhet inom länet, erhåller ersättning.
Besök hos samtliga yrkeskategorier exklusive fysioterapeut/biträde .........595 kr/besök
Fysioterapi ...........................................................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök......................................................................................................235 kr/besök
Provtagning .......................................................................................................235 kr/tillfälle
Ovanstående gäller även för vård som getts via videomöte.
2.2. Ersättning för vård till utomlänspatienter
Vård av utomlänspatient ersätts enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen, 2019” (utomlänstaxan).
2.3. Ersättning för vård till asylsökande
Ersättning erhålls för vård, som ingår i Region Kronobergs vårdåtagande, av asylsökande.
Vårdcentralen ersätts med ett schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. Även ett
schablonbelopp för tolk utgår med 375 kr/besök.
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2.4. Ersättning för vård till ”tillståndslösa”
Ersättning för vård till gruppen ”tillståndslösa” utgår enligt samma villkor som för asylsökande i
punkten 2.3.
2.5. Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar
Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. För vård till utlandssvenskar
som är bosatta utanför EU/EES eller konventionsland gäller inte detta. Vård till dessa ersätts med
vanlig patientavgift.
2.6. Ersättning för avstämningsmöten
Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten med Försäkringskassan ersätts med 750 kr.
2.7. Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och
anhöriginvandrare
Hälsoundersökning ersätts med belopp som fastställs av Migrationsverket.

3. Avdrag inom grunduppdrag
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg
I vårdcentralens kostnadsansvar ingår besök som vårdcentralens listade invånare gör vid andra
vårdcentraler än den valda, jourläkarcentral på primärvårdsnivå och övriga vårdgivare inom den
offentliga primärvården som ej tillhör någon vårdcentral.
Besök hos samtliga yrkeskategorier ...............................595 kr/besök
Exklusive nedanstående:
Fysioterapeut ......................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök ....................................................................235 kr/besök
Jourläkarbesök.................................................................1 200 kr/besök
Provtagning .......................................................................235 kr/tillfälle
Ovanstående gäller även för videomöte.
3.2. Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter
Avdrag för vårdcentralens listade invånares besök hos privata fysioterapeuter med offentlig
finansiering.
Enskilt besök ..................................................................................475 kr
Gruppbesök.....................................................................................235 kr
3.3. Avdrag för besök i andra landsting/regioner
Avdrag sker för den vårdkomsumtion som listade patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör på
primärvårdsnivå i andra landsting/regioner. Avdrag görs med fakturerade kostnader.
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3.4. Avdrag för allmänläkemedel
Vårdcentralens kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade invånare,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid sjukhus, privat specialist eller
förskrivare i annat län).
3.5. Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg
Vårdcentralen har kostnadsansvar för sina listade invånares, folkbokförda i Kronobergs län,
konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom vårdvalet som gjort
beställningen. Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid
vårdcentralen åt utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar och utländska
patienter.
Fast pris per ACG-viktpoäng

Klinisk patologi och cytologi, Centrallasarettet
Växjö (CLV)*
Medicinsk teknik, CLV och Ljungby lasarett (LL),
enligt nuvarande omfattning och servicenivå

ACGviktpoäng/år
X,XX kr
X,XX kr

* Klinisk patologi och cytologi för utomlänspatient, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar eller utländska patienter faktureras
separat med rörligt pris enligt prislista.

Rörligt pris, enligt prislista

Klinisk fysiologi, CLV
Kliniskt kemiska laboratoriet, CLV och LL

100 %

Klinisk Mikrobiologi, CLV
Röntgen, CLV och LL

100 %

100 %
100 %

100 %
Steriltekniska enheten, CLV och LL
Externa analyser, så kallade ”skickeprover”, faktureras till full kostnad motsvarande det externa
laboratoriets prislista.

3.6. Avdrag för IT- och MT-utrustning
I den ekonomiska regleringen sker avdrag för hyra av IT- och MT-utrustning.

4. Ersättning för tilläggsuppdrag
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård samt handledning av
kommunens personal
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång.
4.2. Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader
För flertalet av de i detta dokument angivna ersättningarna utgår momskompensation löpande med
2 procent till privata vårdcentraler. I de fall kostnaderna för moms skulle överstiga 2 procent så
finns möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation upp till totalt maximalt 3 procent.
Reglerna om momskompensation kan komma att bli föremål för omprövning med anledning av
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018, mål nr 7270-17.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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1

Inledning

Region Kronoberg har fastställt visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, med
målet att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren 2027 ska vägleda beslut och
prioriteringar på såväl övergripande som verksamhetsnära nivå. Målbilden
tydliggör att vården ska vara nära med ett fokus på öppen och flexibel vård. Den
anger också att vården ska vara nära individen med en hög grad av delaktighet för
patienten och närstående.
Verksamheten ska bedrivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen
om en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården (HSL 3 kap. 1 §).
Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, god
tillgänglighet och bra bemötande. I Kronoberg ska vården vara till för alla. Den
ska vara nära och samordnad. Kronobergaren ska kunna vara en aktiv medskapare
i sin hälsa och vård och hens behov ska mötas av kompetens och arbetsglädje. Alla
invånare ska ha lika rätt till en god hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, religion,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet. Vården ska ges på den mest
effektiva omhändertagandenivån, MEON-principen.
Primärvårdens grunduppdrag är att svara för invånarnas behov av en basal hälsooch sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och rehabilitering
utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara förstahandsval
vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna
vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
Invånarna ska ha rätt till en fast vårdkontakt i en trygg och säker hälso- och
sjukvård med god medicinsk kvalitet och förtroendefull relation.
Med vårdcentral menas en enhet inom primärvården som tillhandahåller komplett
primärvård enligt fastställt uppdrag. Vårdval Kronoberg innebär att
landstingsfinansierad primärvård bedrivs i Kronobergs län av godkända
vårdcentraler såväl offentliga som privata.
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2

Bakgrund

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

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

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

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

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

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
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Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller definitioner av
begrepp och termer som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner
och Landsting och privata vårdgivare rekommenderar för användning inom vård
och omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Primärvårdens arbetssätt ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet samt
vara personcentrerat.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

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

Primärvården ska arbeta i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Huvudprinciperna handlar om förbud mot diskriminering, barnets bästa, rätten till
liv och utveckling, samt barnets rätt att få komma till tals i frågor som berör dem.
Andra relevanta delar berör rätten till bästa uppnåeliga hälsa, rätt till rehabilitering
samt skydd mot alla former av våld och missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer beslutade på
regionnivå.
 Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicinska
kommitté/läkemedelskommitté.
 Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
 Vårdcentralerna ska samråda med Region Kronobergs chefläkare för
primärvård för att avgöra vikten av enskilda ärenden och avvikelser.
 Delta i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, genom fortlöpande
kunskapsutbyte och utvärdering bland annat genom den årliga
patientsäkerhetsberättelsen.
 Rapportera till Nationella DiabetesRegistret (NDR) och Primärvårdskvalitet.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt:
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Primärvård

Beslut kring ett nytt klassificeringssystem kan komma att fattas.
 Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
 Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
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3.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Region Kronoberg skriftligen informeras om vem som är ansvarig. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Vårdcentralen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras för
att upprätthålla kompetensen inom yrket. Vårdcentralen ska systematiskt tillägna
sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis. Patienten ska i dialog med rätt
kompetens erbjudas kunskap och stöd för egenvård, utifrån sina behov.
Verksamhetschefen ska tillsammans med samtliga medarbetare utforma en
individuell fortbildningsplan.
Länk till information och blankett

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

Lokaler, utrustning och hygien

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

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

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
3.4

Miljö

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

3.5

Filial

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

4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av regionfullmäktige. När regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument
I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i två tilläggsuppdrag (6.1 – 6.2). Tilläggsuppdrag kan tillkomma under året.
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Omfattning

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
regionfullmäktige. Hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med gällande
lagstiftning. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och
erbjudas med arbetssätt och systematik som främjar jämlik vård.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionen Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet
och vårdgaranti, varför öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar.
Region Kronoberg ser gärna prövning av utökade öppettider.
Region Kronoberg ska skriftligen informeras om och lämna godkännande för
planering av verksamhet under sommarperioden eller vid tillfälliga situationer när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt flyttar verksamhet genom
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-09-07

Sida 8 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Martin Myrskog
Datum: 2018-08-23

samverkan med annan vårdcentral. Vårdcentralens ansvar för listade invånare
kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning, stöd för
egenvård och uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas
mot alla typer av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
I vårdtjänsten ska ingå grundläggande medicinsk utredning och behandling,
omvårdnad, förebyggande insatser, rehabilitering och stöd för egenvård.
Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets resurser eller täckas av annan huvudmans
ansvar.
För invånare från såväl grannlandstingen/regionerna som övriga Sverige gäller
fritt vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att vårdcentral inte kan neka
att ta emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

Alla personer som är folkbokförda i Sverige har rätt att lista sig på vilken
vårdcentral som helst i landet.
Sammanfattning av patientlagen

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdcentralen följa läkemedelskommitténs
Rekommenderade läkemedel. Vårdcentralen har kostnadsansvar för all
förskrivning av allmänläkemedel till patienter som är listade på vårdcentralen.
Kostnadsansvar läkemedel

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

Vid övergångar mellan olika vårdcentraler och vårdnivåer ska patienten ha
vetskap om vem som har ett samordningsansvar. Vid behov ska primärvården
lotsa patienten till rätt vårdnivå. Besök i patientens hem ska utföras när den
enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte medger besök på
vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra kunskap. Hembesök och
hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre folkbokförda i Kronoberg ger
särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral
där patienten är listad.
Vården i Region Kronoberg ska vara personcentrerad och möta patienten och
närstående i dialog. Personens kunskap, erfarenheter, motivation och resurser ska
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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ligga till grund för ett delat beslutsfattande om bästa och mest effektiva vård och
egenvård. Detta gäller framför allt för personer med nedsatt autonomi och barns
delaktighet som patient och som närstående.
Verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär
det.
Den fasta vårdkontakten har ansvar för att individuell plan upprättas för svårt
sjuka eller palliativa patienter. Regiongemensam rutin för fast vårdkontakt och
brytpunktsamtal finns utarbetade.
Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
Fast vårdkontakt och brytpunktssamtal

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

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

Region Kronobergs gällande vaccinationsprogram för vuxna och barn samt
deltagande i epidemigruppssamverkan innefattas i grunduppdraget. Motsvarande
gäller vid vaccination mot influensa och pneumokocker för äldre från 65 år och
riskgrupper i övriga åldrar. Resevaccinationer ingår inte i grunduppdraget.
Vaccinationer

Från 18 års ålder är vårdcentralen ansvarig för hälso- och sjukvård för personer
som omfattas av LSS-insatser. Vuxenhabiliteringen har ett ansvar för råd och stöd
(LSS § 9:1) och ett ansvar för habilitering (HSL 8 kap. 7 §) för personer med
omfattande funktionshinder.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

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

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

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.
Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

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

Patienter med diabetes, astma/KOL, demens och långsamläkande sår ska
erbjudas kontakt med distriktsjuksköterska med specialistkompetens.
Kontinuerlig medicinsk uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att
kunna utveckla hälso- och sjukvården så att den på bästa sätt möter invånarnas
behov. Vårdcentralen kan genom analys av medicinska utdata identifiera
utvecklingsområden som är relevanta för verksamheten och dess patienter.
Utfallet följs upp skriftligt samt i dialogform enligt särskild anvisning.
Länk till anvisning
E-hälsotjänster

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








Ge patienten vård utifrån bedömda behov.
Följsamhet till medicinska kommitténs/läkemedelskommitténs riktlinjer.
Optimal antibiotikaanvändning.
Följsamhet till vårdgarantin.
Systematiskt utvecklingsarbete.
Täckningsgrad 60 %.
Minskad smittspridning.

4.1.2 Uppföljning

* Ersätts enligt bilaga, Beskrivning av tillämpade mått.
Nr

1.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Kvalitetsindikator Varför kvalitetsVårdval
indikatorn följs

Källa

Mål

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

Cosmic

≥ 95 %

God glukoskontroll
minskar risken för
diabeteskomplikationer.
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2.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kontinuitet
3.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

4.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

5.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
6.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Andel patienter
med diabetes som
är ickerökare.

Rökfrihet är avgörande Cosmic
för att minska risken
för diabeteskomplikationer.

100 %

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

Stimulera ökad
kontinuitet.

≥ 50 %

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

Följsamhet till Stramas Försäljnings- För hela
rekommendationer för statistik från länet
≤ 250
öppen vård.
eHälsomyndigheten recept/
Minskad
1000
antibiotikaanvändning
listade
totalt.
personer
och år.

* Andel kinoloner
av urinvägsantibiotika vid
urinvägsinfektion
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till Stramas Cosmic
rekommendationer för
öppen vård.

Cosmic

* Andel listade ≥
Minimera riskfylld
75 år på
läkemedelsbehandling
vårdcentralen som hos äldre.
hämtat ut något
olämpligt
läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner,
antikolinergika,
Glibenklamid eller
Kodein) de senaste
3 månaderna.
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Äldre och
läkemedel
7.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Influensavaccination
8.

Andel patienter ≥
75 år som har
hämtat ut perorala
COX-hämmare
(inflammationshämmande) de
senaste tre mån.

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandling
hos äldre.

Försäljnings- ≤ 2,5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Andel influensavaccinerade ≥ 65
år.

Främja hälsa i
befolkningen.

Cosmic

≥ 65 %

* Redovisat
patientnära
medicinskt
kvalitetsutvecklingsarbete.

Förbättra medicinska
kvaliteten.

Skriftlig
rapport
samt dialog.

En
rapport
per
vårdcentral
och år.

(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kvalitetsutveckling
9.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

4.2

Rådgivning

4.2.1 Omfattning

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till invånarna
via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på annat sätt.
Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens tilltro till egen förmåga
samt skapa trygghet och stimulera till egenvård.
Riktlinje, Internetbaserad kommunikation
Patientens berättelse vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardadministration/Etjanster/1177_Vardguidens_etjanster/
Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. TeleQ ska användas och vara öppen för inringning från
kl. 07.30 - kl. 17.00 under vardagar.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-09-07

Sida 13 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Martin Myrskog
Datum: 2018-08-23

Vårdcentralen ska följa ”Rutin för användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster i
Region Kronoberg.
Länk till dokument
Rådgivning kan ges utifrån RGS-webb som beslutsstöd.
Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster som till exempel receptförnyelse och avbokning av tid.
1177, Vårdguiden
4.2.2 Mål

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

Tillgänglighet
10.
(4.2 Rådgivning)
11.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Kvalitetsindikatorer
Vårdval

Varför kvalitetsindikatorn följs

Källa

Mål

* Andel samtal som
fått bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

TeleQ

≥ 98 %

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

God tillgänglighet.

TeleQ

≥ 95 %

Förebyggande insatser

4.3.1 Omfattning

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och preventivt arbete.
Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla eller förbättra den egna hälsan
genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt angeläget är detta för grupper och
patienter med särskild risk för ohälsa.
Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer
för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Länk till dokument
Patienter ska uppmanas till tobaks-och alkoholfrihet i samband med operation
och vid behov erbjudas adekvat stöd för levnadsvaneförändring.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer

Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett riktat hälsosamtal det år de
fyller 50 år. Hälsosamtalet ska genomföras och följas upp av personal som
genomgått utbildningen ”Hälsokurvan – Praktisk prevention”.
Vårdcentralen ska även erbjuda hälsoundersökningar av personer med psykiskt
funktionshinder enligt särskilt upprättade mallar.
Länk till dokument
Hälsosamtal och hälsoundersökning ger särskild ekonomisk ersättning.
Länk till dokument.
4.3.2 Mål

 Stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor.
 Tidig upptäckt av somatiska symtom och risker samt stöd till förbättrade
levandsvanor vid psykisk funktionsnedsättning
4.3.3 Uppföljning
Nr

Levnadsvanor
12.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
13.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

14.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

Kvalitetsindikator
Vårdval

Varför kvalitetsindikatorn följs

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

Källa

Mål

Uppmärksamma
betydelsen av
fysisk aktivitet.

Cosmic

≥ 95 %

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

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Cosmic

≥ 95 %

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

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Cosmic

≥ 95 %

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.4

Rehabilitering

4.4.1 Omfattning

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

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

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/medicinskariktlinjer/
Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Försäkringsmedicin

Region Kronobergs mål för sjukskrivningsarbetet är att uppnå en patient- och
rättssäker sjukskrivningsprocess för alla. Sjukskrivning ska utgöra en del av vård
och behandling och följas upp likt andra insatser inom hälso- och sjukvården. Det
innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård och omfattas av
bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet. Med fördel upprättas en
sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för att bidra till en aktiv sjukskrivning med
fokus på återgång i arbete/sysselsättning.
Vägledning vid sjukskrivningar

Länk till Vårdgivarwebben – Försäkringsmedicin – Sjukskrivning och
rehabilitering
Sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
https://roi.socialstyrelsen.se/fmb
Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Rehabiliteringsplan

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

 Med tidiga teaminsatser optimera funktions- och aktivitetsförmåga.
4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Omfattning

Barnhälsovården ska samverka med berörda vårdaktörer, myndigheter,
organisationer och övriga i barnets vård engagerade personer när barnets behov
inte kan tillgodoses enbart av vårdnadshavarnas insatser med stöd av
barnhälsovården.
Barnhälsovården ska delta i Språkstegen som är ett utvecklingsarbete för att främja
små barns språkutveckling genom stimulans till att tidigt börja läsa och samspela
med sitt barn. Arbetet sker i samverkan med logopeder och bibliotekspersonal.
http://www.sprakstegen.se/om-sprakstegen/
I Kronoberg finns det en politisk intention att samarbeta bättre för barns bästa.
Kommunerna och Region Kronoberg ska utveckla samarbetet med varandra,
berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett
bättre län för barn att växa upp i. Barnhälsovården är en viktig aktör och ska delta i
utvecklingsarbetet kring Barnens bästa gäller i Kronobergs län.
http://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/barnens-basta-galler---ikronobergs-lan/
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har samma rätt till barnhälsovård.
Vårdcentralen har ansvar för barnhälsovård för inskrivna barn fram till dess
kommunens elevhälsa tar över.
Vårdcentralen ska följa:
 Vägledning för barnhälsovård, Socialstyrelsen
 Nationellt barnhälsovårdsprogram med regionala tillägg
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom
barnhälsovården
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom barnhälsovården
 Rikshandboken för barnhälsovård
 Smitta på förskola, Socialstyrelsen
 Fördjupad specifikation för barnhälsovården i Kronoberg
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/barnhalsovard/)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5.2 Mål





Medverka till att säkerställa alla barns hälsa, trygghet och utveckling
genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga ohälsa.
Tidigt uppmärksamma och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö.
Insatser ges till alla barn och anpassas i omfattning och utformning utifrån
barnets och familjens behov för en jämlik barnhälsovård på lika villkor.

4.5.3 Uppföljning

Barnhälsovårdens verksamhet följs upp årligen genom insamling av regional och
nationell statistik.
4.6

Psykisk ohälsa

4.6.1 Omfattning

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

Verksamheten rekommenderas använda validerade uppföljningsverktyg,
exempelvis Core eller EQ-5D.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Region Kronoberg och kommunerna har en skyldighet att ha överenskommelser
om samarbete när det gäller barn och ungdomar med psykiska och/eller
somatiska sjukdomar och besvär, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
samt vuxna med psykiska problem och missbruksproblem i form av en
”Samordnad individuell plan” (SIP). Likaså finns en samverkansöverenskommelse
när det gäller missbruks- och beroendevård.
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Missbruks- och beroendevård i Kronobergs län
4.6.2 Mål

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

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

4.7.1 Omfattning

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen.
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 16 kap.2 § HSL, samverka så att
patienter får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och
samtliga kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i
Kronobergs län, överenskommelse mellan kommunerna och Region i Kronobergs
län gällande insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse

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

Vårdcentralen ska följa aktuellt samverkansavtal gällande in- och utskrivning av
patienter i Kronobergs län.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Samverkansavtal
IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)
4.7.2 Mål

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

Jourverksamhet

4.8.1 Omfattning

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

 Medverka till medicinskt motiverat användande av jourläkarcentralens
resurs.
4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Omfattning

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

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

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

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

4.11 Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade
utvecklingsarbeten
4.11.1 Omfattning

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-09-07

Sida 21 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Martin Myrskog
Datum: 2018-08-23

Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén/läkemedelskommittén samt adekvata patientprocessarbeten.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
4.11.2 Mål

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

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

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

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

VFU ska erbjuda en lärande miljö med erforderlig handledarkompetens.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Universitet/högskoleutbildningar

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

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

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

5

Fortbildning

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

Utbildningsgruppen utformar och AMK samordnar fortbildning för samtliga
yrkeskategorier inom vårdvalet.
För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer i Kronobergs
län planerar Region Kronoberg att erbjuda kostnadsfri hbtq-diplomering till
samtliga vårdcentraler i länet.
Länk till dokument
5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete
 Samtliga medarbetare ska ha en fortbildningsplan

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
15.

6

Kvalitetsindikator

Varför kvalitetsindikatorn följs

Källa

Mål

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete är en
förutsättning för
kvalitet

Dialog

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

Tilläggsuppdrag

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

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet

6.1.1 Omfattning

En familjecentral är en central mötesplats som bedriver verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral bör
minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst
med inriktning mot förebyggande arbete. Verksamheten riktar sig till föräldrar
med barn i åldrarna 0-6 år.
Länk till 18RGK473-1
Kännetecknande för verksamheten är att olika huvudmän samordnar sina resurser
kring barnfamiljen. På familjecentralen samverkar olika yrkesgrupper som
barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare men det kan
finnas flera.
Region Kronoberg står för sin del av lokalkostnaderna. Vårdcentralen bör i de fall
kommun och Region Kronoberg samverkar i en familjecentral förlägga BHVverksamhet där.
6.1.2 Mål

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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6.2

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

6.2.1 Omfattning

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

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.

7

Uppföljning

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

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

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

8

Patientavgifter

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

9

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor - Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter

10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

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

11

Information

Marknadsföring och reklam

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

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

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

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

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

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

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

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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12

Val av vårdcentral

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

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§132

Vårdval hud: Regelbok 2019
(18RGK1334)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård
i öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2019
görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget för 2019
beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut upphör Vårdval Hud
den 1 oktober 2019.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att
flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell
och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Yrkande
Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande av ett
långsiktigt hållbart regelverk att tillämpa vid en eventuell förlängning av Vårdval Hud.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Roland Gustbées (M) återremissyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

1. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid mötet eller återremitteras, och finner
att det ska avgöras vid mötet.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Roland Gustbées (M) återremissyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Golnoush Keshavarzi Lundén (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Avstår

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

7

0

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet, med resultatet 8 för, 7 mot
och 0 som avstår.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och
finner att så är fallet.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Britt-Louise
Berndtsson (C), Golnoush Keshavarzi Lundén (C), Yngve Filipsson (L) och Eva
Johnsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Gustbées (M)
återremissyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård
i öppen vård, Vårdval hud.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 194 RSAU Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval
hud – reviderad regelbok 2019
 Förslag till beslut - Vårdval Hud, reviderad regelbok 2019
 Vårdval hud - Regelbok 2019

Protokollsutdrag
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§194

Vårdval Kronoberg – Specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval
hud – reviderad regelbok 2019
(18RGK1334)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård
i öppen vård, Vårdval hud
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2019
görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget för 2019
beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut upphör Vårdval Hud
den 1 oktober 2019.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att
flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell
och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Yrkande
Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande av ett
långsiktigt hållbart regelverk att tillämpa vid en eventuell förlängning av Vårdval Hud.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Roland Gustbées (M) återremissyrkande.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård
i öppen vård, Vårdval hud
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Vårdval Hud, reviderad regelbok 2019
 Vårdval hud - Regelbok 2019

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1334334
Handläggare: Ulrika Danielsson, Niklas Karlsson, kundvalsenheten
Datum: 2018-08-23

Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen
vård, Vårdval hud – Reviderad Regelbok 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för
2019 görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget för 2019
beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut upphör Vårdval
Hud den 1 oktober 2019.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter
utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval
hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över
hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Vårdval hud, Regelbok 2019
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Ordlista – Förklaring till ord som används i dokumentet
Beställare:

Region Kronoberg

Leverantör: Juridisk person/vårdaktör och ägare av vårdenhet
Vårdenhet:

Leverantörens mottagning

Streck i marginalen markerar förändring jämfört med föregående år

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK13341334
Handläggare: Martin Myrskog
Datum: 2018-08-23

1 Inledning
I Region Kronobergs budget för 2019 beslutades att Vårdval hud, (även benämnt
Vårdval plus), ska avskaffas. Vårdval hud kommer att upphöra 1 oktober 2019.
Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962) infördes januari 2009 och reglerar vad
som ska gälla för de upphandlande myndigheter som inför ett valfrihetssystem.
Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen/regionerna att
tillämpa LOV inom primärvården.
Lag om valfrihetssystem
Regionens ansvar som hälso- och sjukvårdshuvudman framgår av Patientlagen
(2014:821). Det är Region Kronobergs ansvar att erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt alla invånare i regionen. Kommunallagen ger en möjlighet för
landsting/regioner att överlåta drift av verksamhet till bolag och andra juridiska
personer, men landstinget/regionen måste då säkerställa möjligheten att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Patientlag
I landstingens/regionernas verksamhet är det således upp till varje
landsting/region att inom den specialiserade vården utforma och införa
valfrihetssystem enligt LOV.

2 Bakgrund
En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka
tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja mellan fler vårdgivare.
Dåvarande landstingsstyrelsen fastställde i januari 2013 ett regelverk som är
styrande för utformningen av vårdval inom hudverksamheten.
Landstingsfullmäktige beslöt i november 2013 att införa vårdval inom lag om
valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud, från och
med 1 april 2014.
I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget för 2019
beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut upphör Vårdval
Hud den 1 oktober 2019.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen
genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare patienten vill vända sig till.
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3 Ersättningsmodell för Vårdval hud
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

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

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

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

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

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

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

Vårdgivaren ska:











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

Användning av Tele-Q rekommenderas.
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4.2

Kompetenskrav

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

4.3

Kvalitetsregister

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

4.4

Lokaler och hygien

Vården ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard. Det
innebär att vårdenhetens lokaler och utrustning ska vara anpassade för hälso- och
sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och
sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas. Basala hygienrutiner
enligt SOSFS 2015:10 ska tillämpas.
Socialstyrelsens föreskrifter om hygien
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien
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För att alla ska kunna besöka vårdenheten är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för medborgare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

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

4.5











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

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

4.6

Tillgänglighet

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

Sjukresor

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

Miljö

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

4.9

Annan verksamhet

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

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

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

4.12 Övrigt
4.12.1 Säkerhet och krisberedskap

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

4.12.2 Utomlänspatienter

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

4.12.3 Läkemedel

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

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

4.12.5 Hjälpmedel

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

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

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

Kontaktuppgifter

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

Verksamhetsinformation

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

Tillgänglig information

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

Väntrumsinformation

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

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

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

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

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Hudsjukvård – besök
och vårdepisoder samt patologi och cytologi är en bruttoersättning och, bortsett
från momskompensationen, den enda ersättning som utgår för
besöket/vårdepisoden vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
För personer från andra länder/icke folbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.5.
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Utifrån dessa ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:
 biologiska läkemedel samt Apremilast
 klinikläkemedel förskrivna till patienter som inte är folkbokförda i Kronoberg
 tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval hud. Ramen
för helåret 2019 uppgår till 21,1 mnkr. Denna ram, exklusive budget för
biologiska läkemedel samt Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård av utomlänspatienter, utgör ett
kostnadstak. Kostnadstaket för Vårdval hud för helåret 2019 uppgår till 17,5
mnkr.

8.1

Kostnadstak

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

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

11

10

10

9,3

8,3

6,3

4,6

8,3

8,3

8,3

8,3

7,3

1 925

1 750

1 750

1 628

1 453

1 103

805

1 453

1 453

1 453

1 453

1 278
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8.2

Riskdelning

Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning
innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte
reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att Region Kronoberg står för
en del av överskridandet. Region Kronobergs riskdelning för 2019 är 10 procent.

8.3

Momskompensation

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

8.4

Patientavgifter

Patientavgifterna tillfaller regionen.
Tillämpning av taxor och avgifter

8.5
8.5.1

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

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

8.5.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

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

8.5.3

Asylsökande/tillståndslösa

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

8.6

Ekonomisk reglering

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

Läkemedel

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

8.6.2

Medicinsk service

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






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

För patologi och cytologi utgår en särskild ersättning för faktiskt utförda analyser.
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9 Uppdrag Specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument
Vårdval hud omfattar uppdraget specialiserad hudsjukvård med vård och
behandling i öppen vård som ges av specialistläkare i hudens sjukdomar till barn
och vuxna. Se beskrivning av uppdraget med diagnos, vård och behandling för
respektive besök/vårdepisod.
Utöver uppdraget kan det finnas tilläggsuppdrag. För 2019 finns tre
tilläggsuppdrag, Medicinska bad, Medicinska bad med ljusbehandling och
Buckybehandling.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk undersökning, behandling,
omvårdnad och förebyggande arbete ingå.
Hälsosamtal om solvanor ingår i uppdraget när så är relevant.
I verksamheten ska sådant som kan bedömas och behandlas i primärvården i
enlighet med Vårdöverenskommelse om rekommenderad arbetsfördelning mellan
specialiserad hudverksamhet och primärvården hänskjutas till primärvården.
Vårdöverenskommelser
Behandlingar av kosmetiska skäl samt övriga behandlingar som inte är medicinskt
motiverade ingår inte i uppdraget.
Vårdgivaren ska till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
rådgivning i individuella patientfrågor som rör hudsjukvård inom uppdraget.
Vårdgivaren ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete som t ex att
medverka i medicinska grupper, olika projekt och bidra i
samverkansöverenskommelser.
Vårdgivaren ska samverka med för patienten viktiga vårdaktörer som till exempel
kommun och försäkringskassa.
All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar
Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas alternativt kan ett eget ledningssystem för
sjukskrivningsprocessen användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
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9.1

Ersättning för besök, vårdepisoder samt patologi och
cytologi

Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med
diagnoser, vård och behandling. Ersättningsnivåerna för 2019 framgår av
nedanstående tabell. Respektive vårdepisod kan, så länge god vård
upprätthålls, variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
Patologi och cytologi ersätts med kostnaden för faktiskt utförda analyser.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.

Hudsjukvård - besök och vårdepisoder
1. Nybesök

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

Tidsperiod

Ersättning

1 månad

1 115 kr

1 månad

830 kr

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

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

Tidsperiod

Ersättning

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

3 månader

4 920 kr

2 månader

4 250 kr

2 månader

2 100 kr

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

Tidsperiod

Ersättning

Behandling/åtgärd
Biopsi och insättning av läkemedel för tumörbehandling (t ex
Aldara, Zyclara, Picato, Efudix).

3 månader

2 775 kr

1 månad

2 100 kr

2 månader

2 380 kr

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

Tidsperiod

Ersättning

Behandling/åtgärd
Insättning och uppföljning av systembehandling
(läkemedelsbehandling) med biologiska preparat och Sandimmun,
Dapson, Imurel/Azatioprin, Neotigason, Metotrexate, Prednisolon,
Toctino, Klorokinfosfat, Plaquenil samt tablett-PUVA.
PAD, immunofluorscens, blod-, lever- och/eller njurstatus.

12 månader

5 340 kr

7 månader

2 240 kr

1 månad

2 730 kr

Vårdepisod
Föregås av ett nybesök.
Efter en, tre, sex, nio och tolv månader läkarbesök med uppföljning
och provtagning.
Av kvalitetsskäl ska bedömning och beslut om biologiska preparat
göras gemensamt i samråd mellan dermatolog från både offentlig
och privat vårdgivare.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden. Efterföljande årliga uppföljningar ersätts som
återbesök.
Diagnoser
Kollagenoser, psoriasis, eksem, svår klåda och blåsdermatoser.
10. Systembehandling av acne
Behandling/åtgärd
Föregås av ett nybesök med provtagning inklusive graviditetstest.
Insättning av Isotretinoin. Uppföljning med klinisk kontroll,
provtagning och regelbundna graviditetstester hos läkare eller
sjuksköterska. Återbesök efter 6 månader.
Behandlingsindikation
Svår acne eller otillfredsställande behandlingsresultat med annan
systemisk behandling.
11. Medicinska bad TILLÄGGSUPPDRAG
Behandling/åtgärd
Helkroppsbad med olja, salt eller kaliumpermanganat (rekvisition).
Vårdepisod
Sjuksköterskebesök 5-8 helkroppsbad/månad, kan upprepas.
Diagnoser
Klåda, eksem och psoriasis.
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12. Medicinska bad med ljusbehandling
TILLÄGGSUPPDRAG
Vårdepisod
Se vårdepisoderna 3 samt 11.
Diagnoser
Se vårdepisoderna 3 samt 11.

Tidsperiod

Ersättning

3 månader

7 650 kr

4 månader

2 380 kr

13. Buckybehandling TILLÄGGSUPPDRAG
Vårdepisod
Läkarbesök, upp till 6 behandlingar och avslutande läkarbesök.
Diagnoser
Lokaliserade fläckar ex psoriasis i hårbotten, genitala utslag/klåda,
neurodermit.
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Flytt av medel från
kapitalförvaltning till
pensionsförvaltning

10
18RGK1365

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§129

Flytt av medel mellan
kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning
(18RGK1365)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltningen.
Sammanfattning

Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad. Tillgångar på 1 450 miljoner räcker mer
än väl för att upprätthålla Region Kronobergs betalningsberedskap om ett minimum på
450 miljoner kronor. Även om stora investeringar är planerade kommande åren kommer
Regionen klara kravet på betalningsberedskap. Genom att flytta medel till
pensionsmedelförvaltningen ökar den förväntade avkastningen på kapitalet.
Pensionsmedelsförvaltnigens kapital motsvarar idag enbart 17% av den totala skulden.
Det är lågt i jämförelse med andra regioner och landsting. Genom att flytta kapitalet
ökar pensionsmedelsförvaltningens andel av skulden och även den förväntade
avkastningen på Region Kronobergs tillgångar.
Tjänstgöring vid sammanträdet
Suzanne Frank (M) har lämnat mötet under § 128. Ordförande frågar regionstyrelsen
om hon kan återinträda som tjänstgörande från och med § 129, och finner att så är
fallet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltningen.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 191 RSAU Flytt av medel från kapitalförvaltning till pensionsförvaltning
 Förslag till beslut - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning
 Tjänsteskrivelse - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till pensionsförvaltning

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§191

Flytt av medel från kapitalförvaltning
till pensionsförvaltning (18RGK1365)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltningen.
Sammanfattning

Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad. Tillgångar på 1 450 miljoner räcker mer
än väl för att upprätthålla Region Kronobergs betalningsberedskap om ett minimum på
450 miljoner kronor. Även om stora investeringar är planerade kommande åren kommer
Regionen klara kravet på betalningsberedskap. Genom att flytta medel till
pensionsmedelförvaltningen ökar den förväntade avkastningen på kapitalet.
Pensionsmedelsförvaltnigens kapital motsvarar idag enbart 17% av den totala skulden.
Det är lågt i jämförelse med andra regioner och landsting. Genom att flytta kapitalet
ökar pensionsmedelsförvaltningens andel av skulden och även den förväntade
avkastningen på Region Kronobergs tillgångar.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltningen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning
 Tjänsteskrivelse - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till pensionsförvaltning

Missiv beslutsunderlag
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Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2018-08-21

Regionstyrelsen

Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till
pensionsmedelsförvaltningen.

Sammanfattning
Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad. Tillgångar på 1 450 miljoner räcker
mer än väl för att upprätthålla Region Kronobergs betalningsberedskap om ett
minimum på 450 miljoner kronor. Även om stora investeringar är planerade
kommande åren kommer Regionen klara kravet på betalningsberedskap. Genom
att flytta medel till pensionsmedelförvaltningen ökar den förväntade avkastningen
på kapitalet.
Pensionsmedelsförvaltnigens kapital motsvarar idag enbart 17% av den totala
skulden. Det är lågt i jämförelse med andra regioner och landsting. Genom att
flytta kapitalet ökar pensionsmedelsförvaltningens andel av skulden och även den
förväntade avkastningen på Region Kronobergs tillgångar.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning.
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Diarienr: 18RGK1365
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2018-08-21

Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsförvaltning
Ärende
Region Kronoberg hade vid bokslutet 2017 en total pensionsskuld på 4,7
miljarder kronor. För att möta denna skuld satte Region Kronoberg år 1999 av
pensionsmedel som sedan dess har förvaltats. Värdet på dessa tillgångar är idag
800 miljoner kronor. Det motsvarar 17% av den totala skulden. Det är lågt i
jämförelse med andra regioner och landsting.

Region Kronoberg har utöver pensionsmedelsförvaltning även en
kapitalförvaltning som är tänkt att användas till den löpande driften.
Kapitalförvaltningen har under senaste åren växt och är idag på 1 450 miljoner
kronor. De två olika portföljerna pension och kapital förvaltas på olika sätt där
pensions förvaltas med normalfördelningen 50% aktier och 50% räntor. I
kapitalförvaltningen är det inte tillåtet med aktier alls, utan portföljen består
mestadels av räntor och har kortare tidshorisont.
Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad, det behövs inte 1 450 miljoner
kronor för att upprätthålla Region Kronobergs betalningsberedskap om ett
minimum på 450 miljoner kronor. Även om stora investeringar är planerade
kommande åren kommer Region Kronoberg klara av kravet på
betalningsberedskapen. Genom att flytta medel till pensionsmedelsförvaltningen
ökar den förväntade avkastningen på kapitalet.
Det är rimligt att Region Kronoberg varje år gör en prövning om avsättning skall
göras till pensionsmedelsförvaltningen om betalningsberedskapen kan
upprätthållas.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1365
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2018-08-21

Genomförande
Förslaget innebär att tillgångar för 300 miljoner kronor säljs i kapitalförvaltningen
och medlen flyttas till pensionsmedelsförvaltningen där det investeras inom
ramarna för det finansiella reglementet.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser mer än att den förväntade
avkastningen på det flyttade kapitalet ökar.
Förslag till beslut
Föreslås att regionfullmäktige beslutar
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till
pensionsmedelsförvaltningen.

Redovisning av partistöd
2017
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§130

Redovisning av partistöd 2017
(16RK1565)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2017
Centerpartiet - Redovisning av partistöd 2017
Kristdemokraterna - Redovisning av partistöd
Liberalerna - Redovisning av partistöd 2017
Miljöpartiet - Redovisning av partistöd 2017
Moderaterna - Redovisning av erhållet partistöd 2017
Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet partistöd 2017
Sverigedemokraterna - Redovisning av regionalt partistöd 2017
Vänsterpartiet - Redovisning av partistöd 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07
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Redovisning av partistöd 2017
(16RK1565)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
Sammanfattning

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

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag
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Borttagen på grund av sekretess
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1565
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-08-21

Regionstyrelsen

Redovisning av partistöd 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.

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

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1565
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-08-21

Kristdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
Liberalernas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
Miljöpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
Moderata samlingspartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2017
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Kallelse och handlingar
distriktskongressen
Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt
Den 96:e ordinarie distriktskongressen

Alvesta Folkets Hus, 17-18 mars 2018

Vi bygger landet
ny version från Röda Sångboken
Sidan 1

Musik: Trad
Text: Tove Alsterdal

Vi bygger landet i gärning och ord
där andra gick före och plöjde vår jord,
skapade livet, och arvet de gav,
i stad och på landet från skogar till hav.
Vi är de människor
som bygger landet.
Ja, det är du och jag och vi
som skapar framtid,
som föder glädje.
Ja, det är vi som ger det liv.
Malmen ur berget som smiddes till stål,
timret ur skogen och skolornas mål,
omsorg om gamla, om städning och mat
byggde tillsammans en välfärdens stat.
Vi är de människor …
Frisk eller sjuklig, en fattig eller rik,
en människa är alltid en människa lik.
En främling, en släkting, en hungrande i nöd,
alla har del i vårt dagliga bröd.
Vi är de människor …
Hör hur det sjunger bland stugor och betong,
hör hur det växer till framtidens sång.
Drömmen om rättvisa, frihet och fred
Kan blott besannas när många går med.
Vi är de människor …

Sidan 2

Välkommen på distriktskongress!
Distriktsstyrelsen hälsar dig välkommen till Socialdemokraterna i Kronobergs
distriktskongress den 17-18 mars i Alvesta Folkets Hus. Vi översänder här handlingar
där du hittar tider, dagordning och allt annat du behöver veta.
Handlingarna finns också digitalt på vår hemsida:
www.skronoberg.se
Ombud
Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din
arbetarekommun som kallar ersättare.
Gäst
Om du som gäst önskar delta i kongressen, anmäl dig till Lovisa Alm via
lovisa.alm@socialdemokraterna.se eller telefon 072-717 51 52
Frågestund
Distriktskongressens frågestund är till för dig som ombud. Tanken med frågestunden
är att låta en aktuell debatt kunna ta plats på distriktskongressen utan att behöva
skriva en motion långt i förväg. I år kommer temat att vara Valrörelse.

Med partihälsningar februari 2018
Distriktsstyrelsen
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Innehåll
Arbetsordning
Dagordning
Distriktsstyrelsens berättelse
Revisionsberättelse
Övriga berättelser
Motioner
Distriktsstyrelsens förslag
Valberedningens förslag

sidan 5
sidan 7
sidan 8
sidan 26
sidan 27
sidan 32
sidan 76
sidan 91

Handlingarna kompletteras på plats med förslag till distriktskongressens
mötespresidie och redaktionsutskott. På distriktskongressen kompletteras även med
europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse.
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Arbetsordning
Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
96:e ordinarie distriktskongress
Begära ordet
Yrkande

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

Talartid
Replik

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

Omröstning
Personval

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

Votering
Rösträkning
Streck i debatten

Streck i debatten prövas när så begärs samt då 5
personer av samma kön har talat efter varandra
eller står uppskrivna i rad på talarlistan.
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Tidsprogram
Lördag 17 mars i Alvesta Folkets Hus
08.30 – 09.30

Samling, anmälan av ombud, kaffe

09.30 – 12.00

Kongressöppning och kongressförhandlingar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.15

Kongressförhandlingar

15.15 – 15.45

Fika

15.45 – 17.30

Kongressförhandlingar

19.00 –

Middag

Söndag 18 mars i Alvesta Folkets Hus
9.00 – 10.00

Kongressförhandlingar

10.00 – 10.20

Kaffe

10.20 – 12.00

Avslutning

12.00 – 13.00

Lunch
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Dagordning
Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
96:e ordinarie distriktskongress
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Kongressen öppnas
Beslut om arbetsordning
Beslut om dagordning
Fastställande av antal ombud
Beslut om kongressens offentlighet
Val av kongressens funktionärer
a) två ordförande
b) två sekreterare
c) tre ombud att justera protokoll
d) tre ombud att utgöra rösträknare
e) fem personer att utgöra redaktionsutskott
Behandling av distriktsstyrelsens berättelse
Behandling av revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Val att förrätta med anledning av allmänt val 2018
a) lista till riksdagen
b) lista till regionen
c) val av kandidat till regionstyrelseordförande
Behandling av övriga berättelser
a) riksdagsgruppens berättelse
b) regiongruppens berättelse
c) europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse
Behandling av inkomna motioner
Behandling av distriktsstyrelsens förslag
a) fastställande av distriktsstyrelsens aktivitetsplan
b) budget 2018
c) fastställande av valprogram
d) eventuellt övriga förslag från styrelsen
Gästerna har ordet
Val av partiorgan
a) en distriktsordförande
b) tio ledamöter till distriktsstyrelsen
c) tio ersättare till distriktsstyrelsen
d) fyra ledamöter till verkställande utskott
e) tre revisorer
f) tre revisorssuppleanter
Kongressen avslutas
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Distriktsstyrelsens berättelse
Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2017 till
partidistriktets 96:e kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av
distriktsstyrelsen den 9 februari 2018.

1 DEN LEDANDE POLITISKA KRAFTEN I KRONOBERG
Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga
partiorganisationen i länet vara den ledande politiska kraften i Kronoberg. Det
innebär att den politiska dagordningen ska sättas av partiet och att det är
socialdemokratiska förslag som får utrymme i den politiska debatten.
Verksamhetsplanen som antogs av distriktskongressen 2015 sträcker sig över valet
2018 och målen under detta stycke ska också utvärderas först efter hela planperioden.
För 2017 har distriktsstyrelsen arbetat fram en aktivitetsplan som distriktskongressen
antagit.
Måluppfyllelse
• Antalet medlemmar ska uppgå till 3300 till 2018-12-31.
Följs upp efter valet 2018.
• Valresultatet 2018 ska leda till ytterligare mandat i Region Kronoberg och att
det tredje mandatet till Riksdagen återtas.
Följs upp efter valet 2018.
Besök i länet

Kronoberg har under 2017 besökts av företrädare från central nivå i
partiorganisationen, regering, riksdag och närstående organisationer.
Stefan Löfven, statsminister, 6 februari
Hanna Westerén, riksdagsledamot, 9 februari
Magdalena Andersson, finansminister, 1 mars
Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, 18 mars
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, 27-28 mars
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, 1 maj och 30 augusti
Ardalan Shekarabi, civilminister, 30 augusti och 26 september
Mikael Damberg, näringsminister, 20 september
Tomas Eneroth, infrastrukturminister, 9 oktober
Annika Strandhäll, socialminister, 8 november
Jasenko Omanovic, riksdagsledamot, 5 december
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1 maj

Under parollen Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas firades 1 maj 2017.
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

Charlotta Svanberg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Ilko Corkovic, kommunalråd Borgholm
Thage G. Petersson, fd. statsråd
Firade i Ljungby
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Firade i Lessebo
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot

2 PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHET
Medlemsutveckling
Under året har det nya medlemssystemet lanserats. Anställda på partidistriktet har
tillsammans med medlemsansvariga i arbetarekommunerna fått utbildning i systemet,
och fler kommer att få utbildning. När vi alla besitter kunskap om de olika
funktionerna i medlemssystemet tror vi att det kommer att bli en bra hjälp i vårt
arbete.
Vi kan konstatera att medlemsutvecklingen under 2017 varit negativ och vi har inte
nått de värvningsmål som fanns för vår- och höstkampanjerna.
Redovisning av antalet förtroendevalda socialdemokrater i arbetarekommunerna uppdelade i män
och kvinnor
Fullmäktige
Totalt Män Kvinnor

Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Totalt

14
16
15
14
14
11
20
15

9
10
7
8
9
7
10
7

5
6
8
6
5
4
10
8

119

66

53

Nämnder & styrelser
Totalt Män Kvinnor

31
30
32
14
27
14
65
32

18
20
13
8
17
9
29
22

Varav presidier
Totalt Män Kvinnor

13
10
19
6
10
5
36
10

13
10
9
5
10
7
16
12

10 4
6 4
6 3
3 2
7 3
6 1
7 9
9 3

245 136 109

82

54 29

Måluppfyllelse
• Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga
arbetarekommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring
Sidan 9

medlemsvärvning och medlemsmottagande.
Målet delvis uppfyllt. Följs upp löpande under perioden.
• Aktivteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha
medlemsvärvning i fokus.
Målet inte uppfyllt. Patridistriktet har inte uppfyllt sitt medlemsvärvarmål och har minskat
rejält i antalet medlemmar.
• En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska
göras.
Delvis uppfyllt. Flera arbetarekommuner har arbetat med bearbetning av medlemmar som är
på väg att skrivas ut.
Studier
Studieverksamheten under 2017 genomfördes enligt plan och i samarbete med flera
andra organisationer, däribland Jönköpings läns partidistrikt gällande Röda Akademin
och medlemsutbildning steg 2 samt med Växjö Arbetarekommun gällande
ledarutbildning steg 1. Partidistriktet har även påbörjat en spetsledarutbildning
tillsammans med resten av de sydöstra partidistrikten, där det första internatet av tre
var på Ädelfors under december 2017.
Distriktsstyrelsens studieansvariga har deltagit aktivt i planering och genomförande av
studieverksamheten. Fokus har legat på att den nationella studieplanen ska
genomföras och att alla delar av organisationen har redskap och möjlighet att
självständigt genomföra sin del av ansvaret. En studieträff i partidistriktets regi har
genomförts.
Måluppfyllelse
• Samtliga nya medlemmar ska erbjudas studier under sitt första år som medlem.
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har påbörjat arbetet med
medlemsutbildningen steg ett. Följs upp löpande under perioden.
• Samtliga förtroendevalda i partidistrikt, arbetarekommuner och S-föreningar
ska ha arbetat med Framtidspartiet under perioden.
Följs upp 2018-12-31.
• Samtliga arbetarekommuner ska ha tillgång till egna utbildade
studiehandledare.
Målet delvis uppfyllt. Följs upp löpande under perioden.
• Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra
medlemsutbildningens första steg.
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har 2017 genomfört hela eller delar av
medlemsutbildningens steg ett. Följs upp löpande under perioden.
• Partidistriktet skall genomföra medlemsutbildning steg 2.
Målet uppfyllt. Medlemsutbildning steg 2 genomfördes vid två tillfällen under 2017.
Följs upp löpande under perioden.
• Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete
med närliggande distrikt.
Målet uppfyllt.
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• En traineeutbildning med deltagare från länets arbetarekommuner ska
genomföras i samarbete med minst ett närliggande partidistrikt.
Målet uppfyllt, dock genomfördes utbildningen endast med deltagare från Kronobergs
partidistrikt.
Facklig-politisk samverkan
Partidistriktet har under året samverkat med LO-distriktet för att föra ut
socialdemokratisk politik via frukostmöten och andra träffar. Ett aktivt arbete har
skett i planeringen av framförallt länets egna ledamöters besök, men även till viss del
gällande nationella företrädares besök på arbetsplatser.
Måluppfyllelse
• De facklig-politiska aktiviteterna på länsnivå ska ha ökat.
Följs upp under perioden.
• Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring
regeringens budget genomföras tillsammans med LO-distriktet.
Målet uppfyllt.
• Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av
arbetet med Framtidspartiet.
Målet delvis uppfyllt.
• Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.
Målet inte uppfyllt. Arbetet med detta fortsätter.
• Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid
arbetsplatser ska utvecklas.
Målet delvis uppfyllt. Ett nytt sätt att organisera besöken har införts.
• Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlings-fientlighet
tas.
Målet delvis uppfyllt. Inga utbildningar har genomförts, men väl seminarier under
medlemsforum, mm.
Internationell verksamhet
Arbetet har under 2017 fokuserats på att belysa situationen i omvärlden på partidistriktets evenemang och möten. Vidare har kontakter tagits för kommande
internationella projekt och utbyten. Då detta är ett långsiktigt arbete har inte det
slutförts.
Måluppfyllelse
• Partidistriktet ska under 2017 undersöka möjligheten att själva eller
tillsammans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller
nätverkssamarbete.
Påbörjat, men inte genomfört.
• Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma
aktuella skeenden i omvärlden.
Målet uppfyllt.
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Opinionsbildning
Arbetet med att skapa en mer hållbar och sammanhållen opinionsbildning från
kommun, region, stat och europeisk nivå har fortsatt. I det dagliga arbetet genomförs
detta genom medieplansarbetet men också genom besök från företrädare i diverse
verksamheter. Distriktsstyrelsen har under året antagit en kommunikationsplan som
ska vara en stöd till förtroendevalda. Planen revideras årligen.
Måluppfyllelse
• Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra ett strategiskt
opinionsarbete.
Målet delvis uppfyllt, har påbörjats i några arbetarekommuner.
Följs upp löpande under perioden.
• Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman
opinionsbildning och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk
nivå ska fortsätta.
Målet uppfyllt.
• Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna i
Europaparlamentet.
Målet inte uppfyllt.
• Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med
ett mer strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta.
Målet delvis uppfyllt.
3. ORGANISATION
Distriktskongress
Partidistriktets 95:e kongress hölls den 18 mars i Alvesta Folkets Hus. Kongressen
behandlade 16 motioner och frågor om bland annat förlossningsvård och solidarisk
flyktingpolitik gjorde att diskussionerna gick varma.
Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, gavs nytt förtroende som
distriktsordförande. Tillsammans med partistyrelsens gäst, folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström, delade Monica ut Brantingmedalj till Yngve
Almqvist, Tingsryds arbetarekommun.
Gabriel Wikström hälsade till kongressen och sa att vi lever i en tid då demokratin är
satt under stark press både internationellt och här i Sverige. Antidemokratiska
yttringar växer sig allt starkare, detta är oroande. Samtidigt går utvecklingen inom
flera områden framåt i världen - verkligheten är många gånger ljusare än vi tror.
Om vi socialdemokrater på ett framgångsrikt sätt ska visa medborgarna det samhälle
vi vill forma och leva i behöver vi föra en faktabaserade debatt med betoning på det
positiva. Vår rörelse ska bygga på optimism och framtidstro. Vi får aldrig glömma att
vi har kraften och förmågan att förändra.
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Vården är på väg att bli en viktig valfråga. Trots att vi lever i ett av de rikaste och mest
välmående länderna i världen är skillnaderna i hälsa mellan låg- och högutbildade stor.
Hälsoskillnader är en fråga om möjligheten att påverka sitt eget liv och samhället i
stort. Regeringen har därför som mål att de påverkansbara klyftorna ska slutas på en
generation. Ska vi lyckas med detta behöver ett tydligt hälsoperspektiv finnas på alla
områden i samhället.
Ingen människa ska känna oro för om vården finns där när man behöver den, det är
en klassisk socialdemokratisk vision. Dagens hälso- och sjukvård är utformad efter ett
annat samhälle än det vi har idag. En modern vård behöver flyttas närmare
människorna. Läkare och sjuksköterskor som utför hembesök kan vara en del i en
sådan utformning, här är Ljungby ett bra exempel. Om vi lyckas vinna människornas
förtroende att det är i den riktningen vården behöver ställas om har vi goda
möjligheter att vinna valet 2018.
Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelades enligt nedan:
Alvesta
17
Lessebo
14
Ljungby
17
Markaryd
13
Tingsryd
12
Uppvidinge 13
Växjö
50
Älmhult
13
Måluppfyllelse
• En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets
95:e kongress är planerad och kallad till den 18 mars i Alvesta Folkets Hus.
Genomfört.
Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Distriktsstyrelsen har haft 10 sammanträden och verkställande utskottet har haft 10
sammanträden under 2017.
Måluppfyllelse
• Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen
datumplan.
Genomfört.
• Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner
och partidistrikt ska fortsätta utvecklas.
Genomfört.
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Valberedning
Måluppfyllelse:
• Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och
valkonferens gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga
regionala uppdrag, inklusive kyrkovalet.
Genomfört

Expedition
Partidistriktets expedition har under 2017 bemannats upp och man har sedan hösten
en valanställd ombudsman på plats, utöver ordinarie bemanning.
Måluppfyllelse:
• Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.
Genomfört.
• Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.
Genomfört.
• Minst ett besök ska göras till respektive arbetarekommun.
Genomfört.
• Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.
Arbetet påbörjat.
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av
distriktsstyrelsen den 9 februari 2018.
ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR
Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2017/2018 åtta stycken och antalet
föreningar i distriktet 26 stycken.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2017/2018 var 1837.
Alvesta

204

Lessebo

174

Ljungby

240

Markaryd

148

Tingsryd

140

Uppvidinge

131

Växjö

633

Älmhult

158

Direktanslutna

9

Totalt

1837
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FÖRTROENDEVALDA
Distriktsordförande
Monica Haider, Älmhult (facklig ledare, verkställande utskottet)
Ledamöter distriktsstyrelsen
Robert Olesen, Alvesta (internationell ledare, verkställande utskottet)
Lars Altgård, Lessebo
ClasGöran Carlsson, Ljungby (kassör, verkställande utskottet)
Liselotte Åhlander, Ljungby
Joakim Pohlman, Markaryd (internationell ledare)
Tomas Blomster, Tingsryd
Camilla Ymer, Uppvidinge
Anna Fransson, Växjö (verkställande utskottet)
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö (verkställande utskottet)
Henrietta Serrate, Växjö (studieledare)
Ersättare distriktsstyrelsen
Sebastian Ohlsson, Alvesta (facklig
ledare)
Kristina Brundin, Lessebo
Emma Johansson Gauffin, Ljungby
RosMari Jönsson Neckö, Markaryd
Magnus Carlberg, Tingsryd
Peter Danielsson, Uppvidinge
Pontus Samuelsson, Växjö
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Charlotta Svanberg, Växjö
Stefan Jönsson, Älmhult

Adjungerade distriktsstyrelsen
Jussi Gröhn, LO Småland Blekinge
Tomas Eneroth, fr o m 2017-03-03
Tajma Sisic, SSU
Lovisa Alm

Distriktsstyrelsens ålderssammansättning
Tillsammans blir styrelsens ledamöter och ersättare 1020 (981) år. Medelåldern är
48,6 (46,7) år. Siffror från 2017 i parentes.
Tre revisorer
Curth Eriksson, Växjö
(sammankallande)
Bertil Olsson, Alvesta
Bo Dalesjö, Ljungby

Tre revisorssuppleanter
Rose-Marie Holmqvist, Växjö
Göran Borg, Lessebo
Gun Lindell, Ljungby
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Valberedning
Malin Lauber, Växjö (sammankallande)
Per-Anders Nordahl, Alvesta
Ragnar Lindberg, Lessebo
Jerry Rogerstam, Ljungby
Ulf Engqvist, Markaryd
Mikael Jeansson, Tingsryd (adjungerad)
Ann-Charlotte Kakoulidou, Uppvidinge
Anton Härder, Älmhult
Julia Berg, SSU (adjungerad)
Jussi Gröhn, LO
Maria Stansert, S-Kvinnor
Partistyrelsen och verkställande utskottet
Tomas Eneroth, Växjö (suppleant i verkställande utskottet)
Monica Haider, Älmhult (suppleant i partistyrelsen)
PERSONAL
Susanna Lif, ombudsman, 100 %, sjukskriven från 2016-08-03
Lovisa Alm, ombudsman, 100 %
Pontus Samuelsson, ombudsman, 100 % fr o m 2017-08-01
Per Säbom, ombudsman, 100 % fr o m 2017-08-14
Olof Björkmarker, ombudsman, 50% 2017-01-01-2017-06-31
Camilla Ymer, assistent, 20 %
Tomas Thornell, ombudsman, tjänstledig
Anna Fransson, ombudsman, tjänstledig
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Verkställda beslut och åtgärder
Motion om att brottsoffer inte själva ska behöva ansöka om att få ut ett skadestånd utifrån en
fastställd dom
Riksdagsgruppen har skrivit en motion om detta under allmänna motionstiden.
Motion om förlossningsvården
Regiongruppen arbetar fortlöpande med frågan.
Motion om en anständig asylpolitik
Riksdagsgruppen har lyft frågan.
Motion om att införa humanitära visum
Riksdagsgruppen har lyft frågan
Motion om logoped, talpedagog och sjukgymnast som en del av skolhälsoteamet
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott.
Motion om att verka för bättre skolresultat för barn och ungdomar med ojämn utveckling och
lindriga diagnoser
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott.
Motion om att verka för förbättrade skolresultat för vuxnas lärande, stabil skola och goda
förutsättningar utveckling och självständigt liv
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott.
Motion om specialpedagogik som ett krav i lärarutbildningen
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott.
Motion om meritpoäng för elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och vill läsa vidare till
sjuksköterska
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott.
Motion om kameraövervakning
En utredning har gjorts och i juni 2017 överlämnades betänkandet En ny
kamerabevakningslag (SOU 2017:55) till justitieminister Morgan Johansson.
Utredningen föreslår att det skak bli lättare att få tillstånd till kamerabevakning.
Motion om kontanthantering
Riksdagsgruppen har skrivit en motion om detta under allmänna motionstiden.
Motion om fysisk aktivitet på recept (FaR)
Riksdagsgruppen har skrivit en motion om detta under allmänna motionstiden.
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Resultaträkning 2017-01-01 - 2017-12-31
INTÄKTER
Verksamhets intäkter
Övriga intäkter

Not 1

KOSTNADER
Verksamhets kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Not 2
Not 3

Verksamhetsresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Not 4
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till fonder
Återföring från fonder

2017

2016

3 172 268
0

2 954 178
143 934

3 172 268

3 098 112

-1 350 699
-1 923 611
-441

-1 182 744
-1 528 341
-16 250

-3 274 751

-2 727 335

-102 482

370 777

2 048
-3 093

20 609
-150

-1 045

20 459

-103 527

391 236
-390 000

98 914

Årets resultat

-4 614
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Kronobergs socialdemokratiska partidistrikt
Årsredovisning
Balansräkning 2017-12-31
2017

2016

Not 3
Not 3

97 500
0

97 500
0

Not 5

2 246 528

2 240 833

2 344 028

2 338 333

87 745
0
206 162
43 051

156 196
46 144
92 816
65 725

12 635

12 635

Kassa och bank

2 941 374

2 958 543

Summa omsättningstillgångar

3 290 968

3 332 059

SUMMA TILLGÅNGAR

5 634 995

5 670 392

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Lokalen Liedbergsgatan
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Varulager
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Not 6

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

Not 7
1 593 104
1 568 304
-4 614

1 692 018
1 567 068
1 236

Summa eget kapital

3 156 794

3 260 321

Långfristiga skulder
Landstingsgruppens fond

1 929 135

1 925 489

Summa långfristiga skulder

1 929 135

1 925 489

5 730
36 824
506 512

115 032
106 383
263 167

549 067

484 582

5 634 995

5 670 392

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Notanteckningar
Not 1
Verksamhets intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
Kansliavgifter
Partistöd, Region Kronoberg
Övriga rörelseintäkter
Öresavrundning
Not 2
Personal
Löner och ersättning till personal
Löner och ersättning till förtroendevalda
Övriga personal kostnader / externa tjänster

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader

Not 3
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde
Årets avskrivning enligt plan

2017

2016

95 325
513 900
32 478
2 060 796
469 774
-5
3 172 268

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

-1 126 687
-3 435
-143 325
-1 273 447

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

-394 019
-145 709
-539 728

-303 858
-60 237
-364 095

0
0
0
0

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

0
2 048
0
-3 093
-1 045

92
20 517
0
-150
20 459

1 000
418 118
1 511 018
316 392
2 246 528

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

97 500
0
97 500

Ingående bokfört värde
Årets investeringar
Årets avskrivning enligt plan
Not 4
Ränteintäkter eller liknande poster
Utdelning andelar i intresseföretag
Ränteintäkter
Reslutat från försäljning av kortfristiga placeringar
Övriga kostnader
Not 5
Långfristiga värdepappersinnehav
Riksbyggens lokalförening i Växjö, Garantikapitalbevis nr 109
Swedbank Penningmarknadsfond, Landstingsgruppens fond
KF Sparkassa Kapitalkonto, Landstingsgruppens fond
Swedbank, Lux Svenska Likvid Plus/FRN-fond
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Not 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Office, kopiator
Visma, programvara
Smålänningen
Securitas
Almedalen
Selecta
Solid Park
Folksam
Hyra
Not 7
Eget kapital
Balanserat kapital vid årets ingång
Fg års resultat
Årets reslutat
Belopp vid årets utgång
Specifikation ändamålsbestämda medel
Kongressfond
Valfond
Barn- och ungdomsfond

Not 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avgifter, SAP
Anslag sidoorganisationer
Övriga upplupna kostnader
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5 084
5 318
2 782
2 417
11 000
4 450
9 316
1 269
1 415
43 051

65 725

1 567 068
1 236
-4 614
1 563 690

967 098
599 970
1 236
1 568 304

302 951
1 034 525
255 629
1 593 105

401 864
1 034 525
255 629
1 692 018

24 253
96 300
151 734
272 287

30 000
235 647
3 267
268 914
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Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av partidistriktets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen
vid årets utgång framgår av resultat- och balansräkning.
Efter gjorda bokslutsdispositioner föreslår styrelsen att årets resultat -4614 kronor,
och tidigare års balanserade resultat, 1 568 304 kronor, summa 1 563 690 kronor,
balanseras i ny räkning.
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

Bertil Olsson

Bo Dalesjö
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16/2 2018

Curth Eriksson

Slutord

Den 7 april skakades vårt land av terrorn. Fem människor miste sina liv, och i ett slag
krossades vår känsla av trygghet. Partikongressen som inleddes dagen efter dådet på
Drottninggatan i Stockholm präglades på många sätt av denna händelse.
Även diskussioner om solidaritet och vad som egentligen kan förväntas av ett
välfärdsland som Sverige har präglat debatten, både i vårt parti och i samhället. Inte
sedan andra världskrigets dagar har så många människor varit på flykt och vi menar
att Europa måste ta ett gemensamt ansvar med tanke på hur det ser ut i världen. Den
politiska dagordningen har också vridits och vi har haft en diskussion som vi inte sett
tidigare, där främlingsfientliga krafter har fått ett stort utrymme i Sverige och i
Europa.
Under 2017 har det även blivit tydligt att det gör skillnad om det är
socialdemokratiska eller borgerliga politiker som ansvarar för statens finanser. På tre
år har den socialdemokratiskt ledda regeringen vänt stora underskott till överskott
som möjliggör investeringar i välfärden. Ökad trygghet och minskade klyftor är ett
recept som vi tror och vet löser många av samhällsutmaningarna. Det må låta enkelt,
men är svårare att genomföra. Mörka krafter ställer hellre människor mot varandra.
Vi socialdemokrater har en uppgift att berätta om vår vision om att vi tillsammans
kan skapa en bättre värld där alla kan känna framtidstro. Samarbete och solidaritet är
vägen.
Socialdemokratin är svaret på utmaningarna och vi behöver göra det vi är bäst på:
Bygga samhället starkt och jämlikt. Det kommer vi att göra - och vi ska göra det
tillsammans.
Växjö den 9 februari 2018
Monica Haider

Robert Olesen

Distriktsordförande

Vice distriktsordförande

Lars Altgård

ClasGöran Carlsson

Liselotte Åhlander

Joakim Pohlman

Tomas Blomster

Camilla Ymer

Anna Fransson

Åsa Karlsson Björkmarker

Henrietta Serrate
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Revisionsberättelse
för

Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt organisationsnummer
829500-8802
Till 96:e distriktskongressen i Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt:
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för år 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot partidistriktet eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed varför vi tillstyrker:
att

resultat- och balansräkningen fastställs.

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

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 16 februari 2018

Curth Eriksson

Bertil Olsson
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Bo Dalesjö

Riksdagsgruppens berättelse
Riksdagsgruppens har under 2017 arbetat för att vinna gillande för de beslut
Socialdemokraterna i Kronoberg fattade under sin distriktskongress, vilket resulterat i
flera motioner. Vidare ha gruppen arbetat för att lyfta viktiga och aktuella frågor för
kronorbergarna i riksdagen i form av skriftliga frågor. I juli blev Tomas Eneroth
utnämnd till statsråd i Stefan Löfvens regering, vilket innebar att ClasGöran Carlsson
blev tjänstgörande statsrådsersättare från 2017-07-27.
Motioner
Under året har riksdagsgruppen skickat in 14 motioner, varav 7 i förening, 1 egen
från Monica Haider och 5 gemensamt med andra socialdemokratiska ledamöter. 3
motioner tillkom på uppdrag av distriktskongressen 2017: Utbetalning av ersättning
till brottsoffer (Motion 2017/18:2624), Fysisik aktivitet på recept (Motion
2017/18:1877) och Kontanthantering (Motion 2017/18:1090).
Övriga motioner: Mobiltäckning i hela landet (Motion 2017/18:2197), Screening för
kvinnor över 75 år (Motion 2017/18:2619), Kompetensutveckling i arbetslivet (Motion
2017/18:2682), ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige (Motion 2017/18:1084),
Rättvisa mellan upplåtelseformerna (Motion 2017/18:766), Minimibelopp vid
fakturering av vägavgifter (Motion 2017/18:585), Mer byggande i trä (Motion
2017/18:686), En långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet (Motion 2017/18:1869),
Gemensamt pantsystem i EU (Motion 2017/18:859), Ansvaret för Glasets arkiv och
samlingar (Motion 2017/18:1469)
Skriftliga frågor
6 skriftliga frågor har inkommit från riksdagsledamöterna 2017, varav 5 från Monica
Haider och 1 från ClasGöran Carlsson. Frågorna har behandlat: Trygga
järnvägsövergångar, Ekonomistyrning inom SFI, Återbetalning av förskottering till
Trafikverket, Psykisk ohälsa och Åtgärder mot tjuvfiske.
Verksamhetsbesök
Riksdagsledamöterna har under året gjort sammantaget över 70 verksamhetsbesök i
länet och täckt in besök i de flesta av Kronobergs kommuner. Vissa besök har
lokaliserats utanför Kronobergs besök, då de kopplas till de särskilda uppdrag
riksdagsledamöterna har i sina utskott. Exempelvis deltog Monica Haider under ridEM i Göteborg i augusti, då hon är ansvarig för hästnäringen i miljö- och
jordbruksutskottet.
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Regiongruppens berättelse
Ett år kvar till valet – vad har vi åstadkommit?
Efter valet 2014 tog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och
Miljöpartiet över den politiska ledningen av Region Kronoberg och har sedan dess
arbetat för breda lösningar av regionens utmaningar. Tillsammans har S, V och MP
majoritet i nämnder och styrelser men saknar ett mandat för majoritet i
regionfullmäktige. Med månader kvar till valet 2018 är det dags att faktiskt sträcka på
oss. En hel del har vi kunnat förändra, trots ett knepigt parlamentariskt läge.
I valrörelsen 2014 lovade vi att utveckla länet för att fler ska vilja leva och verka i hela
Kronoberg. Vi lovade också att utveckla hälso- och sjukvården främst genom att
jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper, genom att bli bättre arbetsgivare och
genom att förbättra patientsäkerheten. Störst fokus har denna mandatperioden legat
på att stärka hälso- och sjukvården.
Vi har genomfört flera av de reformer vi utlovade i valrörelsen:
Glasögonbidrag till barn och ungdomar upp till 19 år (infördes 2015)
Avgiftsfri mammografi (infördes 2016)
Avgiftsfri cellprovtagning (infördes 2016)
Förlängning av avgiftsfri tandvård upp till 21 års ålder (infördes 2017)
Avgiftsfri sjukvård för personer över 85 år (infördes 2017)
Ett av våra viktigaste vallöften var att vi inom offentlig sektor måste bli en bättre
arbetsgivare. Fler måste vilja arbeta inom välfärden och fler måste vilja arbeta hos
Region Kronoberg! Med stöttning av den socialdemokratiskt ledda regeringens
satsningar på välfärden har vi kunnat ta krafttag för att förbättra arbetsvillkoren för
våra anställda.
Några av de riktade personalsatsningar som beslutats om under mandatperioden är:
Höjd kompensation för nattarbete för att öka möjligheten till
återhämtning vid rotationstjänstgöring. Det innebär att varje arbetad
timme räknas som 1,4 timme.
OB-bonus för personal i dygnet runt-verksamhet har införts.
Heltid som norm har införts.
För att vårdpersonalen ska kunna ägna sig mer åt patienterna och
mindre åt kringuppgifter har särskilda tjänster såsom kökstjänster och
transportörer tillsats.
Gett uppdrag om införande av s.k. karriärtrappor, som syftar till att
medarbetarna i högre grad än idag ska kompenseras för sin erfarenhet
och kompetens.
Delade turer ska avskaffas.
Under 2017 har Region Kronobergs arbete med att bli oberoende hyrpersonal till 1
januari 2019 intensifierats. I flera år har hyrpersonaltrenden i Kronoberg såsom i
andra landsting och regioner varit negativ. Fler och fler timmar arbetas av
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hyrpersonal, främst hyrläkare och hyrsjuksköterskor, istället för vår egen personal.
Detta har fått många allvarliga konsekvenser. En märkbar konsekvens är den
minskade kontinuiteten - patienterna känner inte längre igen sin vårdpersonal och
personalen känner inte längre igen sina kollegor. Ökad ruljans på personal leder till en
ohållbar arbetsmiljö som tillsammans med minskad kontinuitet riskerar att minska
patientsäkerheten. Stor andel hyrpersonal ger också negativa konsekvenser för
regionens ekonomi. Arbetet med att göra Region Kronoberg oberoende av
hyrpersonal är något som vi socialdemokrater lobbat för länge för och fullt ut står
bakom.
I juni 2017 beslutades om en rödgrön budget inför 2018. Det blir den första
rödgröna budgeten i Region Kronoberg sedan 2015 och den andra rödgröna
budgeten denna mandatperiod. Budgeten innebär ett nytillskott till hälso- och
sjukvården på ungefär 165 miljoner kronor. Tillskottet finansieras med en
skattehöjning med 40 öre (motsvarar ca 100 kr per månad för den som tjänar 25 000 kr).
Den extra satsningen ska lägga grunden för Kronobergs arbete med framtidens
hälso- och sjukvård. Pengarna ska bland annat gå till utvecklingen av jämlik och nära
vård, intensifiering av arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare och säkrandet av
bättre flöden i vården. Stort fokus kommer att läggas på digitaliseringens möjligheter
för hälso- och sjukvården. I den rödgröna budgeten för 2018 beslutades också om
fritt WIFI på regionbussarna och utökade satsningar på bredbandsutbyggnad i hela
länet.
Vi Socialdemokrater vet att en av de i särklass viktigaste orsakerna till en regions
framgång är kreativitet och känslan av tillhörighet, något som kulturen bidrar starkt
till. Kronoberg ska därför ha ett brett och aktivt kulturliv och alla Kronobergare ska
oavsett var i länet de bor ska ha tillgång till kulturella aktiviteter. I november 2017
antogs en regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 som väl överensstämmer
med vårt mål.
Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och
näringsliv ska kunna bo och verka i hela Kronoberg. För Socialdemokraterna är det
därför självklart att det ska finnas tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling
dygnet runt överallt i länet. Vi har under 2017 tagit ställning emot att nuvarande
kopparnät stängts ner innan ny uppkoppling är på plats och verkat för att snabba på
och stärka den digitala utvecklingen inom flera av regionens verksamheter.
Jämställdhet
Av Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, nämnder,
utskott och beredningar ser statistiken ut som följer per 2018-01-01:
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Kvinnor

Män

Antal
platser

Regionstyrelsen

7

5

12

Regionstyrelsens arbetsutskott

3

1

4

Regionstyrelsens personalutskott

2

2

4

Forsknings- och utvecklingsberedningen

1

1

2

Folkhälsoberedningen

3

3

6

Hälso- och sjukvårdsnämnden

6

3

9

Kulturnämnden

4

2

6

Regionala utvecklingsnämnden

5

4

9

Trafiknämnden

3

3

6

Patientnämnden

1

1

2

Regionfullmäktige

11

11

22

Totalt

46

36

82

Aktiviteter och verksamhet 2017
Under 2017 har S-gruppen sammanträtt 8 gånger och S-gruppstyrelsen 11 gånger. På
sammanträdena har bland annat ärenden inför regionstyrelse och regionfullmäktige
behandlats, valärenden beslutats, budgetförslag arbetats fram och strategiska frågor
diskuterats.
S-gruppen har under 2017 gjort studiebesök på 1177, Folktandvården Linné,
Rättspsykiatrin, Kulturarvcentrum, Kliniskt träningscentrum i Växjö och
Länstrafikens kundcenter. S-gruppens ledamöter och ersättare i olika nämnder och
styrelser har under året även gjort flera studiebesök i andra verksamheter.
Den 30 augusti-2 september 2017 besökte 36 av S-gruppens medlemmar Bryssel. På
schemat stod bland annat besök hos EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) i
Europaparlamentet, träff med representanter för LOs Brysselkontor och information
om Småland Blekinge Halland South Swedens verksamhet i Bryssel.
S-gruppstyrelsen har under året haft kontinuerliga möten med fackliga organisationer
verksamma inom Region Kronoberg. Även möten med olika intresseorganisationer
har ägt rum.
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Växjö 2018-01-17

Anna Fransson

Ragnar Lindberg

Robert Olesen

Peter Freij

Charlotta Svanberg

RosMarie Jönsson-Neckö

Olof Björkmarker

Sidan 31

Motioner
Motion 1
Motion om ledarskap i klassrummet
Dålig elevuppförande är dålig ledarskap enligt Ann-Sofie Fredriksson som är
förstelärare och undervisar i matematik och NO på mellanstadiet på
Charlottenborgsskolan i Motala. Hon är en av de lärarna som har brunnit lite extra
för ledarskap i klassrummet och har genom åren arbetat fram ett framgångsrikt
koncept på hur man får struktur i klassrummet, studiero, studiemotiverade elever och
samtidigt får samtliga känna glädje i skolan. Fackförbunden har diskuterat diskuterat
frågan flera gånger. Ulf Fredriksson är docent på Institutionen för pedagogik och
didaktik vid Stockholms universitet. Enligt honom är ledarskap i klassrummet något
som en gång i tiden kallades för lärarskicklighet, vilket betyder förmågan att
strukturera och organisera arbetet. Att inse att det finns ledningsperspektiv i arbetet
och att det handlar inte bara om ämneskunskaper men det handlar om att strukturera
ämnet också.
Idag står vi inför nästa utmaning och det är andelen obehöriga lärare som inte har läst
pedagogik, ledarskap och andra didaktiska kurser. Vilket är en utmaning för skolorna,
kollegor och lärare.
Många gånger har lärarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskap som
handlar om ledarskapsfrågor men det är också så att många skolor och skolledare
strävar efter nöjda elever i stället för att jobba mot mål som utvecklar elevernas
ansvarstagande och självständighet. Lärarstudenterna menar att de läser för få poäng
ledarskap i lärarutbildning och många efterlyser mer kunskap inom ämnet ledarskap
och organisation. Man menar att skolledarna måste ha förtroende till lärarens
skicklighet och förmåga gällande beslut som handlar om tydlighet och ledarskap i
klassrummet.
Därför yrkar jag:
- Att se över dagens lärarutbildning för att förberedda blivande lärare till trygga och
tydliga ledare i klassrummet.
- Att arbetarkommunen i Ljungby tar motionen som sin egen och skickar vidare till
distriktskongressen
- Att motionen skickas vidare till nästkommande kongress
Bahtije Breznica
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att ledarskap är en viktig del av
lärarutbildningen och att ett gott ledarskap är viktigt i klassrummet. 2015 inrättades
en skolkommission på initiativ av Utbildningsdepartementet med uppdraget att lämna
förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och
en ökad likvärdighet i skolan. Skolkommissionens slutbetänkande från april 2017 slår
fast att lärarutbildningen behöver förbättras på en rad punkter men att detta bör ske
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inom ramen för de programstrukturer som infördes med den nya lärarutbildningen
2011. Att studera ledarskap i teorin är en sak men eftersom ledarskap är en färdighet
som övas upp och utvecklas är kanske inte fler högskolepoäng i ledarskap den
främsta lösningen. Skolkommissionen föreslår förstärkt VFU (verksamhetsförlagd
utbildning) för lärarstudenter och att en omfattande del av lärarutbildningen bör vara
just VFU. Detta för att blivande lärare i verksamheten, tillsammans med en erfaren
handledare, ska få möjlighet utveckla de färdigheter som behövs i yrkesutövningen.
Det tydliga syftet med detta är att studenten ska få möjlighet att utvecklas i
undervisningsskicklighet och just ledarskap. Dessutom föreslår skolkommissionen ett
nationellt professionsprogram för att främja den professionella utvecklingen hos
redan yrkesverksamma lärare.
Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses
besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Emma Johansson Gauffin
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Motion 2
Motion om en ansvarig sjukhusdirektörsbefattning samt en personalchefsbefattning vid respektive länslasarett
Ljungby arbetarekommun har tidigare motionerat om att införa en
organisationsförändring om en sjukhusdirektör placerad vid Ljungby lasarett samt att
den s.k. Centrumorganisationen utvärderas.
Emellertid visar tidens gång att denna förändring är på gång i Kronoberg. Det är bra.
Västra delen av Kronoberg behöver ett akutsjukhus med närvarande chefer, likt det
som redan finns vid Växjö lasarett. Med tanke på det tjänstemannaförslag som
presenterades och togs tillbaka i juni är det mycket angeläget att denna
organisationsförändring sker skyndsamt, redan före valet. Anledningen är att
förtroendet för socialdemokraterna på regionnivå är sjunkande i västra länsdelen.
Många frågor rätades ut vid regionens informationsmöte i Ljungby i augusti. Det
mötet föll väl ut. För att bygga vidare på förtroendefrågan för socialdemokraterna
bör en presentation av organisationsförändringen presenteras i god tid före valet.
Jag yrkar med stöd av ovanstående
- Att i god tid före valet 2018 ha klart en organisation som kan presenteras som
innefattar ett sjukhusdirektörer och en personalchef, placerade vid respektive sjukhus
i Kronobergs län.
- Att distriktskongressen bifaller motionen
Anne Karlsson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Ljungby arbetarekommun har i denna motion föreslagit en ny
tjänstemannaorganisation för Region Kronoberg. Distriktsstyrelsen anser inte att
detta är en fråga som ska avgöras av en distriktskongress.
I Region Kronobergs delegationsordning och uppdrag till Regiondirektören står det
att denna har till uppgift att, i samråd med regionstyrelsens presidie, besluta om
tjänstemannaorganisationen för Region Kronoberg.
För distriktskongressens kännedom kan dock nämnas att Regionstyrelsens
ordförande har gett Regiondirektören i uppdrag att skapa en modern organisation för
att förverkliga Regionens hälso- och sjukvårdsstrategi ”Hälso- och sjukvården
2017-2027, närmare kronobergaren”.
I uppdraget läggs särskilt fokus på:
- Hur samverkan mellan den somatiska och psykiatriska länssjukvården samt
primärvården ska utvecklas.
- Hur visionen om ”Ett sjukhus med två ingångar” förverkligas.
- Hur hela hälso- och sjukvårdsorganisationen kan förbättra olika
patientgruppers vårdprocesser.
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- Hur hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till att alla medarbetare känner
att deras kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt.
- Hur vi använder våra administrativa resurser på ett optimalt sätt.
Med hänvisning till ovanstående föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen
besluta att motionen ska avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande: Anna Fransson
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Motion 3
Motion om ridning som skattebefriad friskvårdsförmån
Bastubad, cheerleading, ljusterapi, chiball mm är några exempel på motions- och
friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt med syfte på att främja
välmående. Men idag finns inte ridning med på listan.
Skatteverkets tolkning av reglerna göra att sporter som kräver dyr utrustning inte får
vara med på listan över skattebefriad friskvård. Enligt mig är detta en misstolkning då
en stor del av ryttarna faktiskt rider på ridskola där man kan låna utrustning. Idag är
tex ishockey med som friskvård där kostnaden för utrustning i många fall överstiger
ridning.
För mig är detta mer en jämställdhetsfråga där man har bortsett från antalet utövare
där ca en halv miljon utövare finns inom både tävling och fritid och består av ca 90 %
kvinnor som är aktiva. Ridning är även Sveriges näst största handikappidrott.
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen
- Att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att arbeta för att ridning skall bli en
skattebefriad friskvårdsförmån.
Matija Rafaj(s)
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intention med motionen.
I och med att Högsta Förvaltningsdomstolen 2018-01-12 i mål nr 4301-17 fattade
beslut om att både ridsport och golf är att betrakta som friskvård, föreslår vi att
motionen bifalls.
Distriktsstyrelsens föredragande: Tomas Blomster
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Motion 4
Utred införandet av en sockerskatt
Den ökade konsumtionen av socker har gett resultatet av att mer än varannan
invånare i vårt land lider av övervikt eller fetma. Det är vetenskapligt bevisat att
orsaken är att vi i större utsträckning får i oss varor som innehåller tillsatt socker.
Ett högre pris på produkter som innehåller tillsatt socker skulle få till effekt att dessa
varor skulle konsumeras mindre och bidra till ökad folkhälsa och därigenom minska
följdsjukdomar som är relaterade och trycket på sjukvården som idag är hårt belastad.
Dagens matförsörjningssystem är ur spel där miljarder av EU-stöd går till att
subventionera sockerproduktion som skapar en obalans på marknad vilket gör att
nyttiga produkter som bland annat grönsaker och fullkornsprodukter missgynnas rent
konkurrensmässigt och ett ytterligare skäl till att man ska utreda en sockerskatt.
Idag är Sverige ett land med stor ojämlikhet när det gäller hälsa. Det visar på att
områden som har socioekonomiskt svaga grupper i större utsträckning drabbas av
kostrelaterad ohälsa. Lågutbildade löper mycket större risk att drabbas av fetma, högt
blodtryck och diabetes än högutbildade.
England, Mexiko, Finland, Polen, Norge och Ungern är exempel på länder som har
infört en sockerskatt och där undersökningar har entydigt visat på enbart goda
effekter och som på sikt kommer att gynna ländernas folkhälsa.
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen besluta
- Att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att utreda frågan angående ett införande
av sockerskatt och utformningen av den.
- Att vid ett införande används intäkterna för skatten till hälsofrämjande insatser
Matija Rafaj(S)
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Motionären lämnade in samma motion till partikongressen 2017, och kongressen
beslutade då att avslå motionen. I utlåtandet så skrev partistyrelsen följande:
”Samhällets kostnader för ohälsosam mat växer. Det finns ett samband mellan
ohälsosam mat och socioekonomisk bakgrund. Därför är det ett självklart politiskt
uppdrag att arbeta för att vi ska äta mer hälsosamt. Partistyrelsen anser att andra
insatser än skatteförändringar för att nå mer hälsosam konsumtion bör prioriteras.”
Distriktsstyrelsen har ingen annan uppfattning är den som partistyrelsen hade och
som partikongressen beslutade.
Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktskongressen avslår motionen.
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Distriktsstyrelsens föredragande: Joakim Pohlman
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Motion 5
Motion angående ojämlika skattesystem i Europa
Sex av 15 skatteparadis ligger i Europa. Dessa länder bidrar till att göra europeisk
skattelagstiftning ojämlikt mellan länderna där ett företag kan ha verksamhet i ett land
men beskatta sina inkomster i ett annat vilket idag är lagligt men starkt omoraliskt.
Nyligen avslöjades att flera stora bolag från Sverige använder sig av olika
skatteparadis för att undkomma att betala skatt i Sverige vilket innebär att staten går
miste om stora summor av skatteintäkter som skulle gått till våran gemensamma
välfärd.
Detta system gör så att flera länders välfärd urholkas där stora bolag flyr från att
betala skatt i det land där företaget bedriver sin verksamhet. Det mest naturliga måste
vara att företagen betalar skatt i det landet där företaget har sin verksamhet.
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen
- att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att till i riksdagens EU – nämnd påtala
vikten av ett jämlikt skattesystem i EU.
Matija Rafaj (s)
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för ett alltför utbrett skattefusk i Sverige, i
Europa, och i resten av världen.
Respekten för och tilliten till det gemensamma samhället bygger på att alla bidrar
efter förmåga, och tar sin del av ansvaret. Detta gäller inte minst för stora,
multinationella företag. Om inte de stora bolagen gör rätt för sig, varför ska då den
enskilde småföretagaren följa den skattelagstiftning vi har?
Motionären pekar på ett specifikt problem med skatteparadis i Europa.
EU-länderna enades i december 2017 om en svart lista över länder som inte uppfyller
tre kriterier i skattesammanhang: tillräcklig öppenhet, rättvis beskattning och att man
följer OECD-ländernas så kallade BEPS-arbete mot skatteplanering och skattefusk.
17 länder sattes inledningsvis upp på listan. Åtta av dem har under januari 2018
avförts från listan efter löften om åtgärder. Det gör att nu (januari 2018) endast nio
återstår: Saint Lucia, Trinidad och Tobago, Namibia, Bahrain, Amerikanska Samoa,
Guam, Marshallöarna, Palau och Samoa.
Därtill finns en "grå lista" med länder som utlovat åtgärder inom kort för att uppfylla
kriterierna. På den listan kommer nu 54 länder och områden att finnas.
Mot bakgrund av vidtagna åtgärder föreslår distriktsstyrelsen att motionen
anses besvarad.
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Distriktsstyrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson
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Motion 6
Motion angående LSS
Arbetarekommunen i Ljungby har i april 2017 författat en skrivelse till ansvarig
minister Åsa Regner om att en översyn av LSS är nödvändig. Det har varit flera
upprop runt om i landet av olika arbetarkommuner, bara det visar på att något inte
stämmer. Dessa upprop i egna led, reportage i media om människor som fått
indragen assistans m.m har lett till att regeringen nu snabbutreder LSS.
Ljungby Arbetarkommun och S-kvinnor har skrivit om att LSS lagstiftningen behöver
uppdateras för att anpassas till ett liv som levs idag, mycket har hänt sedan lagen
började tillämpas 1995.
Med LSS organisering som den är idag, med två huvudmän gör det ogörligt att
planera för en god kommunal ekonomi. Jag tror att det vore bättre med en huvudman
för all LSS och att kostnader utgår ifrån beslutsfattare till utförare. Ex. är staten
huvudman så ligger myndighetsutövningen på staten och pengar tillförs sedan
kommunerna för kostnaderna för verkställighet.
Med stöd av ovanstående yrkar jag:
- Att en lagändring av LSS sker med inriktning på ovanstående förslag
- Att uppdatera LSS så att den anpassas till dagens leverne och förutsättningar
- Att ge riksdagsledamöterna i uppdrag att driva frågan om en huvudman
- Att tillse att pengar tillförs varje beslut om assistans så att Sveriges kommuner kan
planera i kommunal budget.
Anne Karlsson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
De senaste årens snabba praxisförändringen inom assistansen, i huvudsak till följd av
domar från HFD och skärpt normering hos Försäkringskassan, har inneburit att
många upplever tillämpningen som oförutsägbar och svårförståelig och att
assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Precis som motionären beskriver.
Det skapar oro hos brukare och deras nära, innebär svåra förutsättningar för
kommunerna att planera och innebär också en fara för assistansersättningens
legitimitet i stort och för det långsiktiga moderniseringsarbete av reformen som
regeringen påbörjat.
Regeringen tillsatte i maj 2016 en särskild utredning som ska föreslå åtgärder för att
skapa en långsiktigt hållbar lagstiftning med mer träffsäkra och ändamålsenliga
insatser. I utredningen ingår också att titta på var ansvaret för assistans ska vara.
Dels föreslås socialförsäkringsbalken ändras så att tvåårsomprövningen av rätten till
assistansersättning tillfälligt tas bort. Det innebär att Försäkringskassan inte längre ska
pröva alla personer som har assistansersättning vartannat år, utan bara när rätten till
assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade
förhållanden som är hänförliga till den försäkrade. Dels föreslås lagen om stöd och
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service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras så att personlig assistans ska kunna
beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt för tid mellan preciserade
hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför hemmet. Förslaget innebär en återgång
till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.
Ikraftträdande för båda förslagen föreslås till 1 april 2018. De två övriga förslagen i
åtgärdspaketet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Tre viktiga ändringar har gjorts till denna proposition efter påpekande från
remissinstanser: 1, om rätten till assistansersättning väsentligen minskat i omfattning
kommer rätten bara omprövas vad gäller de delar som har förändrats, rätten kommer
inte att prövas i sin helhet. Ändringen bedöms vara en förutsättning för att nå önskad
effekt, dvs att förhindra praxisgenomslag för redan assistansberättigade; 2, resa till
och från en aktivitet ses som en del av aktiviteten och assistans kan således under
vissa förutsättningar beviljas även under resan. En annan ordning skulle motverka
målet att assistansberättigade ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället;
3, kommunerna kommer inte att vara bundna av Försäkringskassans sätt att beräkna
väntetid och beredskap.
För att motverka detta presenterade regeringen det åtgärdspaket som dessa förslag är
en del av.
Regeringens linje är att värna intentionerna bakom LSS. Alla kvinnor och män, flickor
och pojkar, ska få det stöd de har rätt till. Samtidigt ska avsatta medel gå till det som
de är avsatta till, inget annat. LSS infördes för över tjugo år sedan och behöver
moderniseras.
Vad utredningen kommer fram till i det långa perspektivet är för tidigt att veta. Den
ska vara klar 1 oktober 2018.
Med detta anses motionen besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 7
Motion angående ensamkommande flyktingbarn
Sverige har satsat mycket på de ensamkommande barn och unga som kommit till
Sverige. De har integrerats på ett bra sätt, går i skola och har ett socialt liv här. De har
fått ett löfte om att få en framtid i Sverige som vi nu bryter.
Att rasera dessa människors liv och framtidstro är inte förenat med socialdemokratisk
politik. Det är ej heller förenat med FNs barnkonvention eller i övrigt med mänskliga
rättigheter.
I Sverige håller vi ihop. De barn och unga som kommit som vi med skattemedel har
tagit omhand bör betraktas som fullvärdiga medborgare i vårt land och kommer att
tillföra mycket till Sverige.
Vad som hänt i Sverige sedan flyktingkrisen 2015 är att de som barn och unga som
integrerats på ett bra sätt i svenska samhället åldersbestäms. De som är över 18 år
sänds hem. TROTS att de varit under 18 år när de kom till Sverige. TROTS att
många varit här i två år. Idag hamnar dessa barn och unga, efter åldersbestämning, på
någon av Migrationsverkets anläggningar. Här återstår en väntan om asyl eller inte.
Kontakten med nätverk, skola och föreningar bryts. Hur kan Sverige behandla
människor såhär? Det blir ytterligare ett trauma, att skiljas åt ifrån den kommun och
den trygghet de skapat där. Kommunen tillskjuts idag för lite medel för att klara av
uppdraget att ha personerna kvar.
Vårt, Ljungby arbetarekommuns, yrkande till våra riksdagsledamöter och regering är:
- Att ge de flykting-barn och unga som kom till Sverige före den nya
asyllagstiftningen PUT.
- Att de flykting- barn och unga som är under 18 år och inte fått besked inom sex
månader erhåller permanent uppehållstillstånd
- Att staten tillskjuter pengar till kommunerna så att personer som åldersbestäms i
asylprocessen inte per automatik får vistas på en av Migrationsverkets anläggningar
utan ges möjlighet bo och verka i den kommun dit de kommit.
Anne Karlsson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen instämmer till stor del i motionärens beskrivning av hur
ensamkommande barn och ungdomar hanteras i vårt land.
Detta var en av de mest diskuterade principiella frågorna på vår senaste partikongress,
där konstaterades även att för att kunna upprätthålla asylrätten krävs en reglerad
invandring och ordning och reda och att migrationsverkets prövning ska vara
rättssäker och effektiv.
Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd ökar
tryggheten och främjar en bra integration och etablering i samhället.
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Sverige och våra kommuner har tagit ett mycket stort ansvar för den globala
flyktingkrisen. Det ska vi vara stolta över. Alla kommer inte att stanna, men många
har fått och kommer att få uppehållstillstånd.
Den som söker asyl i vårt land ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Den som
är i behov av skydd ska få stanna och den som får avslag på sin asylansökan ska
återvända. Men trots att detta är vår principiella ställning så innebär inte det att vi kan
gå motionären till mötes fullt ut.
Vi kan runt om i länet och landet se att kommunerna har valt att prioritera och lösa
situationen för ungdomar som fått åldersbedömning och blivit uppskrivna i ålder på
olika sätt, men det är klart att en likvärdig och enhetlig lösning hade varit att föredra.
Om detta löses med mer pengar till kommuner eller annorlunda prioritering och
styrning i stat eller kommun är svårt att bedöma, men måste fortsatt bevakas och
diskuteras.
Vi ser inte heller att generellt ge permanent uppehållstillstånd utan prövning till alla
som en bra lösning. Vi måste upprätthålla asylrätten och den ska vara rättssäker,
effektiv och att se till att man inte behöver vänta orimligt länge på beslut. Och precis
som motionären beskriver finns här mer att göra och detta är något som vi måste
fortsätta att arbeta för på alla nivåer inom Socialdemokraterna.
Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen men anser inte att
distriktskongressen kan ge regeringen uppdrag så som motionären föreslår.
Distriktsstyrelsen anser att frågan är komplicerad och viktig, därmed måste den
fortsätta diskuteras.
Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att fler av de ensamkommande som
drabbats av långa handläggningstider ska få en ny chans att få uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå. Detta gäller de ensamkommande som kom innan de
tillfälliga migrationslagarna gick i kraft den 24 november 2015 och som haft kortare
handläggningstid än 15 månader. De som kan få uppehållstillstånd får det för att
slutföra sin utbildning och får sedan möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden,
med de möjligheter som följer med ett uppehållstillstånd.
Distriktsstyrelsen föreslår att motionen med detta ska anses besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Robert Olesen och Sebastian Ohlsson
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Motion 8
Motion om att införa 18-årsgräns för energidrycker
Vid demokratidagar med årskurs sju i Ljungby kommun framkom förmodligen, deras
för dagen viktigaste fråga? att ställa till politiker. Varför gör vi politiker inte ändringar
så att ungdomar får tillåtelse att köpa energidrycker fritt?
Frågan gör mig mycket orolig. Jag vet att Livsmedelsverket säger att det inte finns
skadliga ämnen utöver koffein i energidrycken och att det som stöd arbeta för en
rekommendation på 15 år. Det står att läsa på internet att det finns för och nackdelar
med drycken. Kända nackdelar är att hjärtats rytm kan påverkas. Överdosering kan
leda till förvirring, ångest och oro, biverkningar som kan få konsekvenser för unga
människor. En allvarlig nackdel torde vara att drycken är beroendeframkallande och
det är berusningens konsekvenser som är mycket allvarliga i barn och ungas liv. Det
kan leda till missbruk av alkohol och andra droger och energidryck kan bli
inkörsporten.
Kända fördelar är vakenheten, ”Ger vingar till människor och idéer” som Red Bull
beskriver i sin reklam. Ett samhälle där vi skall prestera, vara lyckliga m.m skapar
möjligen för stunden bättre koncentration vid läxor osv.
Ostridigt är att Energidrycken är en ny marknad för producenter att hitta nya
målgrupper. Läskkonsumtionen har gått ner, energidrycken säljer starkt. Energidryck
innehåller mycket socker, vilket vi inte heller önskar att barn och unga får för stora
doser av. Både berusningens effekter och sockerkonsumtion bör vi bespara våra barn
och unga så långt det är möjligt.
Jag yrkar med anledning av ovanstående:
- Att motionen bifalls av distriktskongressen
- Att ge Kronobergs riksdagsledamöter i uppdrag att arbeta för att det införs ett 18års gräns för inköp av Energidrycker.
- Att uppmana s-föreningar att bilda opinion om 18-årsgräns för köp av
energidrycker i vårt län.
Anne Karlsson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen tackar motionären för en angelägen motion. Vi delar motionärens
oro kring unga som i allt större utsträckning intar energidrycker, och tar del av de
olika berättelser om barn och ungdomar vars konsumtion av energidrycker fått
hälsokonsekvenser.
Regeringen har också gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda behovet av att
begränsa tillgången av energidrycker för barn och unga och lämna förslag på lämpliga
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åtgärder. Detta ska redovisas i december 2018.
Distriktsstyrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens föredragande: Stefan Jönsson
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Motion 9
Motion angående uttagningsprocess till partikongressen
Socialdemokraterna är ett framtidsparti där varje medlems åsikter är lika viktigt.
Varje arbetarekommun, varje s-förening och varje medlem har lika mycket rätt att
påverka partiets viljeinriktning i alla frågor. Att allt ska gå demokratiskt rätt till är en
förutsättning och därför är det märkligt att uttagningen av delegater till
partikongressen inte sker mer rättvist.
Små arbetarekommuner har idag svårt att få med delegater och motioner då stora
arbetarekommuner givetvis röstar på sina egna kandidater.
Fördelningen rent geografiskt blir skev. Alla arbetarekommuner, oavsett storlek,
borde kunna få en större möjlighet att få med en delegat. Det nuvarande systemet är
föråldrat och med dagens utveckling borde det finnas bättre och mer demokratiska
vägar att gå.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
- Att motionen bifalls av distriktskongressen.
- Att partistyrelsen ser över och utvärderar uttagningsprocessen till partikongressen
Liselotte Åhlander
Caroline Henrysson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Kongressvalens utformning kring rösträtt, kandidatur och tidsperiod för valen är
reglerat stadgan. Valkretsarna beslutas däremot av partidistrikten inför varje kongress.
Motionärerna föreslår i attsatsen att partistyrelsen ska se över och utvärdera valen till
kongressen. Som det är idag är det inte partistyrelsen som gör detta och vi kan inte
heller ge partistyrelsen ett uppdrag. Däremot ska det sägas att partidistriktets styrelse
utvärderar och ser över valkretsens utformning inför varje process. Under de senaste
åren har partidistriktets beslutat att länet ska vara en hel valkrets men tidigare har vi
haft andra modeller som till exempel två valkretsar.
Antalet ombud per partidistrikt fördelas efter medlemsantal. Det gör att vårt län som
är relativt litet också har relativt få ombud. Det gör givetvis att det blir stor
konkurrens om platserna. Frågan gäller då hur man på bästa sätt når en så bra
representation som möjligt samtidigt som de politiska jämlikheten garanteras för att
säkra demokratin.
Modellen med ombud kommer från idén om den representativa demokratin som
utvecklades under 1700-talet som ett sätt att kunna förena de demokratiska idealen
med ståndssamhällets ideal om representation från olika sociala grupper. Samt att det
skulle gå att införa demokratin på befintliga institutioner och dessutom sågs det som
en demokratisk modell som kunde fungera på ett större antal människor och säkra att
folket är representerat. När man pratar om representation så betyder det både
åsiktsmässigt och socialt. Kärnan i representationen bygger på val med lika rösträtt
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varje medborgares eller medlems röst är lika mycket och det är också därför
ombuden fördelas ut till distrikten efter medlemsantal i distrikten. Vi i Kronoberg har
under de senaste tio åren haft mellan 7 och 9 ombud.
Här nedan kommer det nu presenteras ett antal fakta som också går att studera
närmare i bilaga 1. Statistiken som tolkas i texten kommer också från ombudsvalens
exakta röstsiffror, det kommer dock inte presenteras som bilaga av respekt för alla
kandidater som ställt upp genom åren. De finns dock tillgängliga att studera på
partiexpeditionen om man vill forska närmare på källorna.
Ser man på representationen de senaste tio åren går det att konstatera att med
undantag från kongressen 2017 så har vi nästan varit helt jämställda mellan könen.
Män står för 51 procent och kvinnor 49 procent. 2017 var dock en stor majoritet
kvinnor, hela 75 procent. Växjö har en överrepresentation på ombuden på 59
procent. 46 procent av länets befolkning och ungefär hälften av länets medlemmar
bor i Växjö men trots det ska de sägas att det är en klar överrepresentation för Växjös
del. Majoriteten av de valda ombuden arbetar med politik på heltid. Ser man på
specifika röstsiffror så syns det tydligt att kandidaterna behöver vara kända i hela
länet för att väljas. All statistik tyder på att man behöver ha röster från hela länet för
att bli vald i så stor konkurrens om så få platser. Däremot kan det vara så att det
länets mest ”kända” politiker kommer från Växjö då stora kommuner får mycket
utrymme i media och därför syns de personerna ofta. Statistiken visar att även de från
mindre kommuner i stor utsträckning röstar på ”kända” namn.
Ser man då på de som inte är representeras så är det de små kommunerna i östra
länsdelen har sämst geografisk representation där man kan misstänka att Växjö
påverkar genom att deras kandidater får många röster därifrån. Skulle man dela upp
länet i två valkretsar, en östra och västra, skulle de troligtvis inte lösa det problemet
för de kommunerna. En annan grupp som inte finns representerade är Personer som
är utlandsfödda där det under de senaste tio åren inte haft någon representation
däremot har 12 procent haft utländsk bakgrund, det är dock under snittet för
medlemmarna och befolkningen i övrigt. Även gruppen pensionärer är helt
orepresenterade bland våra ombud de senaste tio åren vilken är en av de största
grupperna både i vår medlemsbas men också bland våra väljare och befolkningen.
Risken finns att om man styckar upp en redan liten valkrets bara för att försöka göra
något den geografiska representationen mer kommer slå ännu hårdare mot
representationen som helhet. Risken är snarare då att det skulle bli fler heltidspolitiker
och svårare för marginaliserade grupper som invandrare, unga och pensionärer att bli
ombud. Dessutom kvarstår också principen kring röstjämlikheten där varje
medlemsröst ska vara lika mycket värd. Slutsatsen är att det är svårt och komplex att
försöka hitta det bästa sättet för att säkra demokratin, politisk jämlikhet och
representation.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen
besvaras
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Distriktsstyrelsens föredragande Henrietta Serrate
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Motion 10
Bygg en stark arbetsförmedling utan privata aktörer
Arbetsförmedlingen är dyr och ineffektiv anser de borgerliga i alliansen. De vill att
verksamheten flyttas till privata aktörer.
Sedan 2007 kompletteras Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet med privata
aktörer. Jämförande studier mellan privat och offentlig regi visar på små skillnader i
verksamheternas effektivitet. I en studie från 2014 hade Arbetsförmedlingen till och
med ett något bättre resultat.
De som förespråkar privatisering framhåller att marknadsmekanismer leder till en
effektivare arbetsförmedling. En statlig arbetsförmedling tvingas bli bättre när den
utsätts för konkurrens från näringslivet. Detta är dock effekter som är svåra att mäta.
Men omfattande privatiseringar är inte oproblematiskt. Privata aktörer kan rikta in sig
på de mest lönsamma fallen och lägga endast lite energi på de svårare. De
förutsättningar som fanns på arr uppnå högre mål har, vad man kan se idag, inte
uppnåtts. Vi har högre arbetslöshet bland de utrikesfödda och långtidssjukskrivna.
Det finns då en risk att de plockar russinen ur kakan och jobbar med de mål som är
lätta att nå- Det är svårt att mäta effektivitet.
Dessutom är det svårt och kostsamt att utforma kontrakt och ännu mera kostsamt att
kontrollera att kontrakten efterlevs.
Dagens forskning visar att privata aktörer inte är effektivare.
Vi behöver bygga upp en stark arbetsförmedling igen. Om man för tillbaka de
resurser som man betalar privata aktörer (pengar och personal) till
Arbetsförmedlingen, så bör resultatet vara minst likvärdigt om inte till och med
bättre.
Jag yrkar:
- Att distriktskongressen beslutar att Arbetsförmedlingen enbart ska vara i statlig regi.
Detta kan ske genom att man inte längre använder sig av privata aktörer.
Lisa Karlsson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att arbetsförmedlingens arbetssätt
behöver förändras och förbättras. Vidare delar distriktsstyrelsen åsikten att det är
bättre att samla själva coachningsrollen hos den statliga huvudmannen.
Däremot tycker distriktsstyrelsen att det ibland kan vara bra att använda privata
aktörer för de arbetsmarknadspolitiska utbildningar som kan vara aktuella för
människor långt från arbetsmarknaden. Dessa kan handlas upp genom upphandling.
Region Kronoberg håller tillsammans med övriga regioner i Sydsverige på att utveckla
en modell för att få bättre regional påverkan på de arbetsmarknadspolitiska insatser
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som sker i länet. Tanken är att bilda ett arbetsmarknadspolitiskt råd som ska prioritera
mellan åtgärder som erbjuds i länet. Åtgärderna ska sedan verkställas av
arbetsförmedlingen. Här handlar det både om arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
yrkeshögskoleutbildningar.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att därmed anse
motionen besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Anna Fransson
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Motion 11
Statlig närvaro i alla kommuner
De statliga myndigheterna har under ett flertal år försvunnit från våra mindre
kommuner.
Närvaron på flera ställen sker endast mot bokade besök eller att invånare i den
mindre kommunen måste åka till den större kommunen för att få den service de har
rätt till.
För medborgaren finns det statliga myndigheter som de kan ha behov av att komma i
kontakt med, t ex försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller polisen.
Staten har genom sitt regelverk satt upp hur en medborgare ska göra. Är man
arbetslös ska man söka upp sin handledare på arbetsförmedlings. Är man sjuk ska
man söka upp sin handläggare på försäkringskassan.
För invånare i mindre kommuner är det nu snarare regel än undantag att man får ta
sig till större närliggande kommuner för att ta del av den statliga servicen.
Om vi som parti menar allvar med att hela Sverige ska leva då är detta en viktig fråga
inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.
Det kan inte vara rimligt att våra små kommuner dräneras på statlig service.
Det är dags att myndigheterna inte bara tänker i sitt stuprör utan ser sin roll som en
del i helheten. Det är dags att myndigheterna tar ett medborgaransvar.
Ett förslag som tidigare varit uppe handlade om att varje kommun skulle ha ett
statligt servicekontor. Det är dags att vi Socialdemokrater nu beslutar i en riktning
som gör detta möjligt.
Jag yrkar:
- Att distriktskongressen beslutar att staten ska finnas närvarande i varje kommun.
Det kan t ex ske genom att man har ett servicekontor.
Lisa Karlsson

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Det motionären beskriver i sin motion konstaterades av den parlamentariska
landsbygdskommittén: att den statliga servicen centraliserats under en lång tid. Detta
har fått till följd att många tvingas åka långa sträckor för att besöka myndigheter.
Socialdemokraterna vill att det ska finnas statlig service i hela landet. Utredningen
föreslog att 10 000 jobb flyttas från Stockholm och ut i landet. Det är lika många
jobb som flyttat till Stockholm under de senaste 10 åren.
Av denna anledning har alltså regeringen fattat beslut om att omlokalisera statliga
myndigheter, där Växjö bl a har fått Myndigheten för ungdoms och
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civilsamhällesfrågor, MUCF. Beslut är fattade som berör 2 000 jobb, vilka alltså flyttas
från Stockholm ut till andra delar av landet, och fler beslut är på gång.
Regeringen har också tillsatt en utredning ”Nu ska den statliga servicen förbättras”
och slutbetänkandet ska lämnas den 31 maj. I det redan presenterade delbetänkande
”Servicekontor i ny regim” förslår utredningen en utökning av Statens servicecenter
den 1 januari 2019. Utredningen lyfter behovet av att man ska kunna få hjälp med
frågor inom skatte-, folkbokförings-, socialförsäkrings- och pensionsområdet.
Servicehandläggarna ska ge service av både allmän och fördjupad karaktär.
Regeringen har också fattat beslut om 10 nya servicekontor i hela landet.
Huruvida utredningen kommer att förslå hur många servicekontor det ska finnas och
var är svårt att veta. Regeringens intentioner är att hela Sverige ska leva och det
innefattar både service och statliga jobb.
Med detta anser distriktsstyrelsen att motionen ska bifallas.
Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 12
Motion om reglering av sportfiske
Bakgrund
Turismen i Sverige utvecklas i snabb takt där olika outdooraktiviteter står för en
betydande del. En sådan aktivitet är sportfiske. Många av de personer som ägnar sig
åt denna form av aktivitet är besökare från andra länder. Exempel på nationer som
ägnar sig åt sportfiske är: Danmark, Tyskland, Holland och Polen men även andra
nationaliteter från Östeuropa börjar visa intresse för denna aktivitet.
I samband med detta växande intresse ökar självklart mängden fångad fisk. Denna
fisk betingar ett värde i handeln där t ex gös ligger på 100kr/kg orensad. Detta har
även lockat kriminella att ägna sig åt betydande illegalt fiske. I Kronoberg har det
under de senaste två åren förekommit flera uppmärksammade fall av illegalt fiske
med nät utan att dessa har kunnat lagföras. Enligt polisens uppgifter har det handlat
om kringresande ligor från andra länder. Möjligheten att ertappa dessa individer på
bar gärning är små utan civilsamhällets hjälp. Ytterligare ett problem är de låga
straffskalorna för illegalt fiske.
Sportfisket är en nationell resurs som behöver regleras för att bli långsiktigt hållbart.
Därför krävs det en översyn av lagstiftningen men även ett aktivt arbete av de lokala
fiskevattenområdena där lagstiftningen har en tydlig koppling. Fiskevattenområdena
reglerar fisket med lokala begränsningar för uttaget. Trots detta förekommer ett stort
sk ”frysboxfiske” där turister fiskar sin kvot dagligen och fryser ner fisken för att
transportera den hem efter vistelsen. Detta innebär att betydande mängder fisk kan
medbringas ut ur landet utan kontroll. Detta förfarande motverkar hållbarhetstanken
i hur vi förvaltar våra naturresurser.
Därför yrkar jag:
- Att straffskalorna för illegalt fiske skärps.
- Att en begränsning i hur många kilo fisk en person får ta med sig ut ur landet utan
tullavgift införs,
liknande de regler som finns i Norge, d.v.s. max 15 kg fisk samt en troféfisk per
resetillfälle. Här
avses även beredd fisk såsom fiskfilé. Fiskarter som lax, öring eller röding ingår ej.
Mikael Jeansson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkter när det gäller de negativa sidorna av
ett oreglerat (och i vissa fall brottsligt) sportfiske.
Turismen är en utpekad framtidsbransch för Sverige.
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Mängder av utländska besökare kommer för att njuta av svensk natur och miljö.
Men om turismen ska bli långsiktigt hållbar, så måste det finnas en reglering i grund
och botten som möjliggör att även långt in i framtiden kunna njuta exempelvis av
svenska fiskevatten.
Det senaste exemplet på tjuvfiske i Kronobergs län förskräcker. Distriktsstyrelsen
delar motionärens förslag om straffskärpning och utförselbegränsning.
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att motionen bifalls.
Distriktsstyrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson
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Motion 13
Spelberoende
Statisk säger att cirka 134 000 personer i Sverige mellan 16 – 84 har problem med sitt
spelande. Cirka 171 000 personer delar sitt boende med någon med spelproblem, och
cirka 82 000 av dessa är barn. Problemen ökar för män mellan 25 – 44 år.
Spelproblem kan komma och gå, men varje år tillkommer den 100 000 nya personer
med problemspelande, och av dessa är 40 procent kvinnor.
Spelproblem kan dessvärre leda till sociala problem, ekonomiska problem och det jag
i denna motion vill belysa - hälsomässiga problem. Man talar om att spelproblem kan
leda till självmedicinering på grund av ångest, och depression. Det är inte ovanligt
med självmordstankar och självmordsförsök. I värsta fall kan ett spelberoende leda
till att individen avslutar sitt liv genom självmord.
Känslor som skuld och skam är känslor som den spelberoende ofta kan känna, och
det kan vara svårt att berätta om sin situation på grund av dessa känslor.
I dag saknas det forskning om det är spelproblemet som är grunden till ohälsa eller
om det är ohälsan som ligger till grund för att man utvecklar ett spelberoende. Den
ökade tillgängligheten gör det till ett växande problem, vilket gör att det bland annat
krävs spelreglering och stödjande insatser i samhället, tycker jag.
Under senare år har vi kunnat uppmärksamma att spelbolagen har ökat sin reklam i
tv, och vi kan också se att spelbolagen i sig har ökat i antal.
Vi måste som parti ta vårt ansvar och visa att vi förstår vidden av problematiken, en
problematik som kostar människor livet.
Jag förslår Socialdemokraterna i Kronoberg besluta
- att verka för att vi inom socialdemokratin inte skall sälja lotter
- att skynda på utredningar gällande spelberoende
Frida Christensen
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Frida Christensen, Alvesta, lyfter i sin motion angelägna frågor kring spelberoende i
allmänhet och partiets hantering av lotter i synnerhet.
Motionären föreslår
- Att verka för att vi inom Socialdemokratin inte skall sälja lotter
- Att skynda på utredningar gällande spelberoende
Distriktsstyrelsen anser att det är svårt att helt sluta med lottförsäljning, eftersom den
utgör en viktig grund för finansieringen av vår verksamhet (vilket ju också gäller
andra organisationer). Däremot anser vi att partiet har ett STORT ansvar för att
människor inte sätts i skuld i samband med lottinköp, skulder som kan leda till att en
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svår ekonomisk situation blir ohållbar. Distriktsstyrelsen anser att partiet inte ska sälja
lotter på faktura, och kommer att driva den frågan vidare.
När det gäller utredningar om spelberoende är det lite oklart vad motionären avser.
Dock har det tydliggjorts att ansvaret för spelmissbruk från och med årsskiftet
2017/2018 regleras i Socialtjänstlagen. Det gör att ansvaret för kommuner och
landsting/regioner tydliggörs. Spelmissbruk jämställs med andra former av missbruk.
I Region Kronoberg arbetar man med frågan i olika delar av verksamheten såsom
Primärvårdens hälsoenhet, Vuxenpsykiatrin, Vuxenhabiliteringen, BUP och Barn-och
ungdomspsykiatrin. Distriktsstyrelsens bedömning är att det först och främst behövs
en väl fungerande verksamhet för att kunna möta och hjälpa spelmissbrukare och
dess anhöriga, inte fler utredningar.
Distriktsstyrelsen föreslår därmed att motionen ska vara besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande:
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Motion 14
Ta bort karensdagarna ur a-kassans regelverk
Karensdagen är en form av självriskdag som du inte kan få någon ersättning för.
Arbetslöshetsförsäkringen har i dagsläget sju sådana dagar. Oavsett om du har sagt
upp dig själv eller förlorat ditt arbete så har du en självrisk. Om det visar sig att din
arbetsgivare måste säga upp dig på grund av arbetsbrist, då är det sju dagar i självrisk
du får betala.
Den 7:e september 2015 höjdes a-kassan till 910 kronor, den tidigare höjda
dagpenningen höjdes till 680 kronor och det gjordes år 2002. Det är cirka 13 år
mellan dessa höjningar i a-kassan, och det visar på att a-kassans regelverk är en svår
och komplex fråga. Karensdagarna i a-kassa ökades från fem till sju dagar, år 2008. I
regeringens budget för 2018 föreslås att en av de nuvarande sju karensdagarna ska tas
bort och det beräknas kosta 30 mkr.
Utifrån min egen erfarenhet skulle jag vilja påstå att de är mycket sällan någon säger
upp sig själv utan anledning, ofta ligger det många sömnlösa nätter till grund för ett
sådant beslut. Att själv välja att gå ut i arbetslöshet, och mer eller mindre tappa din
tillhörighet till en del av samhället är ett svårt beslut.
Många är också underförsäkrade, och uppfyller inte de villkor som krävs för att få
den högsta dagpenningen. Låg ersättning och sju karensdagar, innebär en svår
ekonomisk situation för många. Sju dagar utan ekonomisk ersättning är det ett
orimligt krav på någon som precis förlorat sitt arbete. Nej, jag tycker inte det.
Jag föreslår därför att Socialdemokraterna i Kronberg verkar för
- att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen tas bort.
Frida Christensen
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Motionärens yrkande är att alla karensdagar skall bort. Den socialdemokratiskt ledda
regeringen har
kraftigt höjt takbeloppet i dagersättningen och dessutom föreslås minskning av en
karensdag i a-kassan i budget, vilket förväntas träda i kraft till sommaren. Vidare stora
ansträngningar för att bekämpa arbetslösheten. Vi har nu den högsta sysselsättningen
någonsin. DS menar att vi även framåt får pröva höjda ersättningar och karensdagar i
den takt som ekonomin tillåter. Däremot är DS negativa till att bara verka för
avskaffande av karensdagar.
Distriktsstyrelsen föreslår att avslå motionen
Distriktsstyrelsens föredragande: Carl-Olof Bengtsson
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Motion 15
Ingen ska behöva hamna mellan stolarna
VI har alla hört uttrycket: ” du måste vara frisk för att kunna vara sjuk” eller ”du
behöver ha ett arbete för att kunna vara arbetslös”. Min tolkning av sägningarna är att
det syftar på problematiken med att befinna sig i en svår utsatt situation, där det inte
känns som att de finns någon hjälp att få. Man orkar helt enkelt inte hävda sin rätt
gentemot exempelvis en myndighet.
Att någon hamnar mellan stolarna är långt ifrån ovanligt. Det kan handla om stolen
mellan psykiatrin och polisen, mellan missbruksvården och psykiatrin. Eller mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och A-kassan.
Om du under din arbetslöshet måste vara hemma på grund av vård av sjukt barn har
du rätt till ersättning från Försäkringskassan om du anmäler det den första dagen du
sannar hemma, och under förutsättning att du är anmäld arbetssökande hon
Arbetsförmedlingen. Men om du inte är anmäld hos Arbetsförmedlingen, kan du inte
heller får ersättning för vård av barn.
Här följer ett exempel:
NN hade varit inskriven i en aktivitet via arbetsförmedlingen och avslutade den på
fredagen i vecka 1. På måndagen i vecka 2 ska NN anmäla sig arbetssökande, men på
grund av sjukt barn blir NN tvungen att skriva sjuk/vård av barn på sin tidrapport till
a-kassan, och hen ska därmed ansöka om ersättning från Försäkringskassan istället.
Arbetsförmedlingen kan inte anmäla NN som arbetssökande den dagen.
På grund av att NN inte anmält sig arbetssökande den första dagen efter avslutat
aktivitet, vilket inte heller är möjligt, får hen ett avslag från Försäkringskassan. NN får
då inga pengar för måndag i vecka 2, varken från a-kassan eller Försäkringskassan.
Det måste finnas en extra stol för samhället att ställa fram när en medborgare är på
fall. Någon myndighet eller myndighetsutövare måste stiga fram och erbjuda hjälp.
För den enskilde individen är en dag utan ersättning förödande eftersom det utgör en
sådan stor del av den totala försörjningen.
Mitt förslag är socialdemokraterna i Kronoberg verkar för
- att initiera en utredning av ansvarsfrågan för de som hamnar mellan stolarna.
- att komma med skarpa förslag på en lösning av problemet
- att verka för en lösning under åren 2019 – 2022
Frida Christensen
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Motionären pekar på en problemställning som är allvarlig för individen som drabbas,
problemet kan uppstå mellan flera olika myndigheter precis som beskrivs i motionen
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vilket gör det till en komplex fråga. Denna typ av frågor är en fråga för Riksdagen
och behandlas normal sett av Socialförsäkringsutskottet.
Socialdemokraterna i Kronoberg delar uppfattningen att det är oacceptabelt och
ingen ska behöva hamna mellan stolarna och bli utan ersättning. De som kan hamna i
dessa situationer är redan i ett utsatt läge och att då bli utan ersättning utan att kunna
påverka situationen kan vara förödande.
Socialdemokraterna i Kronoberg har en dialog i dessa frågor med våra representanter
i riksdag och regering i dessa problem som motionären belyser.
Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses
besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Lars Altgård
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Motion 16
Motion angående att ge möjligheter att åka buss gratis
Solidatriet handlar om att dela med sig med varandra. De rika skall kunna dela med
sig till de fattiga. Vi måste visa att vi Socialdemokrater är för allas bästa.
Många barn och ungdomar som har rätt till LSS saknar möjlighet till en fritid på egen
hand eftersom de är bundna till sina assistenter och aktiviteter i Kommunernas
verksamheter. De klarar inte av att ta sig ut på egen hand.
Våra pensionärer har ofta läkarbesök eller andra ärenden under förmiddagarna och
det tillhör också en grupp som blir – och känner sig orättvist behandlade många
gånger. Till exempel betalar de mer i skatt än de som arbetar.
Därför motionerar jag för
- Att alla funktionshindrade under 25 år skall få rätt att åka buss gratis i Kronoberg på
helger och lov.
- Att pensionärer skall åka gratis buss alla dagar mellan klockan 9:00 och
14:00vardagar samt helger.
Phlogy Ludiongo
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Den som har beviljats färdtjänst har, oavsett bostadsort, rätt att ta med sig ledsagare
utan extra kostnad på kollektivtrafik via Länstrafiken Kronoberg.
Är man bosatt i Växjö kommun får man dessutom 50% rabatt på sin egen biljett,
oavsett ålder, då man väljer att utnyttja kollektivtrafik framför färdtjänst.
Region Kronoberg har tidigare erhållit flera skrivelser och medborgarförslag om att
göra kollektivtrafik gratis för pensionärer. Som respons på detta beslutade
Trafiknämnden 2017-02-03 att uppdra åt trafikdirektören att belysa möjligheterna till
särskild prissättning för pensionärer.
Frågeställningen kommer att analyseras och kostnadsbedömas i samband med
framtagandet av Länstrafiktaxa 2019.
Med anledning av att utredningar som ligger i linje med motionens
intentioner pågår föreslår distriktsstyrelsen att motionen anses besvarad.
Distriktsstyrelsen vill dock samtidigt uttala att länets arbetarekommuner uppmuntras
att följa Växjö kommuns exempel och driva rabatterad kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade personer.
Distriktsstyrelsens föredragande: Camilla Ymer
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Motion 17
Kollektivtrafik för pensionärer
Region Kronoberg och kommunerna i regionen vill minska användandet av bil för att
förbättra miljön. Detta är mycket vällovligt. I regionens trafikplan menar man att
medborgarna skall använda cykel eller gå. Planen uppmanar till bättre och fler
cykelvägar. Man vill satsa på barn och ungdomar för att locka dem att åka kollektivt.
Regeringen gör också en större satsning på ungdomar då det gäller kollektivtrafik.
Den grupp som kommer bort är pensionärer. Många pensionärer har inte tillgång till
kollektivtrafik då den inte finns. De har inte alltid råd att åka kollektivt. Många
pensionärer kan inte cykla av olika skäl. Ej heller är det möjligt att gå längre sträckor.
Vad återstår då? Jo bilen. Den blir ett måste för att kunna ta sig till olika ställen. Då
blir det ju så att den så viktiga miljöprofilen inom kommuner och region inte kan
uppfyllas. Vi vet att Kalmar region nyligen beslutat att pensionärer skall få åka gratis
mellan bestämda tider då bussar ofta går mer eller mindre tomma. Skåne regionen har
liknande bestämmelser. Det sägs ofta att man inte skall prioritera vissa åldersgrupper
men man skall inte heller bortprioritera någon, vilket kan sägas att man gör när man
så radikalt skall minska biltrafik.
Vi föreslår:
- Att distriktskongressen ger Region Kronoberg och länets samtliga kommuner i
uppdrag att genomföra gratis kollektivtrafik för pensionärer dagligen mellan
09.00-15.00.
- Att arbetarekommunen tar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress
Elsa Jönsson
Laila Stein
Växjö arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen tackar motionärerna för en angelägen motion som tar upp
kollektivtrafiksfrågan ur ett viktigt perspektiv. Pensionärer är en viktig målgrupp för
kollektivtrafiken och är i ett särskilt behov av säkra och prisvärda alternativ till såväl
bil som cykel. Det stämmer att det mitt på dagen är ett lägre åkande med
kollektivtrafiken och att det vore en vinst om fler valde bussen mellan exempelvis
9.00–15.00. Motionärerna nämner att man inte bör förfördela eller bortprioritera
någon särskild målgrupp, vilket är en uppfattning styrelsen delar. Om samtliga
resenärer får möjlighet att resa till ett reducerat pris under lågtrafik får vi en bättre
chans att öka resandet med buss i staden.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till att vi vill
införa en försöksverksamhet med reducerad taxa för alla resenärer under
lågtrafik och att motionen skickas in som enskild till distriktskongressen.
Styrelsens föredragande: Julia Berg
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Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2017-10-09 beslutade att besvara
motionen enligt ovan och skicka in den som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Region Kronoberg har tidigare erhållit flera skrivelser och medborgarförslag om att
göra kollektivtrafik gratis för pensionärer.
Som respons på detta beslutade Trafiknämnden 2017-02-03 att uppdra åt
trafikdirektören att belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer.
Frågeställningen kommer att analyseras och kostnadsbedömas i samband med
framtagandet av Länstrafiktaxa 2019.
Med anledning av att utredningar som ligger i linje med motionens
intentioner pågår föreslår distriktsstyrelsen att motionen anses besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Camilla Ymer
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Motion 18
Jämställd arbetsmiljö
Undersköterska, sjuksköterska, barnskötare och förskollärare är kvinnodominerade
yrken som är viktiga för att vår välfärd ska hålla ihop. När framtidsspaningar görs så
ser vi att kompetensförsörjning inom dessa verksamhetsområden är en av de största
utmaningarna. För att lyckas locka människor att utbilda sig till dessa bristyrken så
behöver kommuner, regioner och landsting vara attraktiva arbetsgivare. Idag arbetar
vi för att få bort delade turer, att alla ska ha rätt till heltid och en bättre
löneutveckling. Men vi behöver göra mer!
Många gånger blir de som arbetar inom dessa yrken sjuka i sitt jobb, influensa och
magsjukor – ta bort karensdagen vid dessa diagnoser.
Högre krav från befolkningen och mer avancerade tekniker – mer
kompetensutveckling.
Välfärden behövs dygnet runt och innebär obekväma arbetstider – arbeta för
hälsosamma arbetstider.
Jag yrkar på att:
- Socialdemokraterna ska arbeta för att region och kommuner aktivt ska arbeta för att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Eva Ballovarre
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Motionären beskriver vikten av att det offentliga blir en god och attraktiv arbetsgivare
nu och framöver, liksom lyfter flera av de förslag som vi redan driver. Vår
gemensamma välfärd bärs i väldigt stor utsträckning av kvinnor och det är deras
ryggar, armar och knän som slits ut i förtid. Överhuvudtaget behöver välfärdsyrkena
stärkas, då framtiden kommer ställa helt nya och helt andra krav på arbetarna. Vi
delar motionärens syn på att vi som parti behöver göra mer och ställer oss därför
bakom motionen om att vi ska arbeta för att region och kommuner ska vara attraktiva
arbetsgivare.
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen bifaller motionen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 19
Digital välfärd
Kommuner, regioner och landsting står inför stora utmaningar för att klara
framtidens välfärd. Med en åldrande befolkning innebär det att färre ska ta hand om
fler. För att lyckas med detta krävs att vi skyndsamt effektiviserar verksamheter inom
vår välfärd. Både för att använda personalen på ett bra sätta, men även för att
efterfrågan från medborgarna finns.
Idag är förutsättningarna olika för olika verksamheter beroende på ekonomi, tillgång
till en säker uppkoppling och kunskapen om vad som finns att tillgå. I Kronoberg
arbetas aktivt med att fibernätet ska nå större delen av befolkningen. Nu behövs
tjänster att fylla fibern med för att människor ska ha möjlighet att bo hemma, oavsett
om det är på landsbygd eller i staden, när behovet av tjänster från välfärden kommer.
Det finns idag exempel på hur personer i behov av tillsyn nattetid får en kamera
installerad och på så vis slipper att någon kommer hem och eventuellt väcker dem på
nätterna. Det finns möjlighet att få sin medicin tilldelad genom en automatisk dosett.
Smarta hus märker om någon inte spolat i toaletten på ett dygn och då kan personal
komma och göra en tillsyn för att se så att allt står rätt till. Exemplen kan göras
många och det är bara fantasin som sätter stopp för vad som kan lösas. Efterfrågan
finns, men ännu är inte utbudet så stort. Samverkan behövs.
Jag yrkar att:
- Socialdemokraterna aktivt arbetar för att utöka utbudet av digitala tjänster i
kommuner och region.
- Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för att vi på nationell nivå kan få en
samordning av digitalisering av välfärden som gynnar stora som små
kommuner.
Eva Ballovarre
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på behov av digitala lösningar inom såväl
välfärds- som sjukvårdssektorn.
Genom vårt engagemang och deltagande i bland annat Regeringens
Landsbygdskommitté (Monica Haider), SKL:s Digitaliseringsberedning (Camilla
Ymer) samt SKL:s Sjukvårdsdelegation (Anna Fransson) har vi inflytande och
påverkan i dessa frågor för såväl länets som landets räkning. Med andra ord pågår
redan en hel del av det motionären efterfrågar, men då frågeställningen liksom
behovet är stort kan man alltid göra mer.
Länets kommuner har mycket olika förutsättningar att klara framtidens utmaningar,
men med hjälp av ovan nämnda politiker, Region Kronobergs samordnare för digital
infrastruktur, delägande av bolaget Inera samt genom att ta del av de goda exempel
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som finns tillgängliga bör alla kunna ta ett rejält kliv framåt när det gäller såväl digital
infrastruktur som arkitektur.
Det första steget handlar i de allra flesta fall om att inte se digitalisering som en
enskild verksamhet utan något som måste genomsyra hela verksamheten och många
gånger handlar om ett nytt arbetssätt och inte en ny arbetsuppgift.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen bifalls.
Distriktsstyrelsens föredragande: Camilla Ymer
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Motion 20
Mer rörelse i skolan
Forskning visar att utbildning leder till en bättre hälsa genom hela livet. Människor
som har en högskoleutbildning blir äldre än personer som inte har det. För att skapa
en god folkhälsa har samhället ett ansvar att skapa förutsättningar redan i låg ålder.
En av de viktigaste förutsättningarna är att se till att alla barn klarar av att få
godkända betyg i grundskolan som leder till gymnasiebehörighet. Skolan har ett
ansvar för att barnen ska ha de bästa förutsättningarna för just detta.
Det finns exempel på där man låtit barnen ha gymnastik varje dag ökar sina resultat i
både matematik och läsförståelse. Forskning visar att fysisk aktivitet ökar förmågan
att koncentrera sig och även leder till ökad fysisk hälsa.
Sverige står inför stora utmaningar inom sjukvård och välfärd, färre ska försörja fler.
Genom att arbeta förebyggande och skapa goda förutsättningar för våra barn att i
tidig ålder skapa goda vanor kan vara en av lösningarna på att klara denna utmaning.
En frisk befolkning som arbetar skapar ett hållbart samhälle.
Barnen är det viktigaste vi har och alla barn ska ha en bra förutsättning för en god
hälsa och en bra utbildning som leder till jobb. Ökad fysisk aktivitet i skolan kan vara
en av delarna som leder till detta.
Vi yrkar att:
- Socialdemokraterna strävar efter att öka den fysiska aktiviteten i skolan.
Mattias Lindqvist och Eva Ballovarre
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att vi ska sträva efter att öka den
fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i skolan. Detta kan stimuleras på många
olika sätt. Dels vid den obligatoriska schemabundna undervisningen i ämnet Idrott
och hälsa, men även vid ämnesövergripande undervisning och redovisningar. Ökad
fysisk aktivitet kan också stimuleras genom att elevernas fysiska utemiljö är utformad
så att den stimulerar och inspirerar till rörelse under raster och fri tid innan, under
och efter skoldagen. Detta förutsätter att vi noga planerar hur den fysiska miljön
utformas i och runt skolan så att möjligheterna till ökad fysisk aktivitet finns med
som en central del i hela skolverksamheten.
Regeringen har lämnat förslag på 100 h Idrott och hälsa per läsår från och med 2019.
Regeringen vill också inleda ett arbete för att få in mer daglig rörelse i skolan, samt
utbilda fler idrottslärare.
Distriktsstyrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas.
Distriktsstyrelsens föredragande: RosMarie Jönsson Neckö
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Motion 21
Motion om att subventionera mensskydd
Det kostar ca 50 000 kronor mer att vara kvinna i dagens Sverige än vad det kostar att
vara man. Mensskydd i form av bindor och tamponger är en nödvändighet för
kvinnor. En nödvändighet som för vissa kan kosta skjortan. Om man inte väljer att
äta kemikalier i form av pBpiller har man idag faktiskt inget annat val än att som
kvinna leva med mens. Som kvinna är man helt enkelt tvingad till att tappa blod ca
fem dagar i månaden och samtidigt leva upp till samhällets förväntningar och
vardagssysslor. Kvinnan ska prestera som vanligt trots denna otäcka period som
upprepar sig varje månad i nästan 30 år av en kvinnas liv. Med den anledning borde
staten ha ett ansvar gentemot kvinnorna att underlätta situationen. Det är helt enkelt
orimligt att man ska behöva lägga stora summor pengar på mensskydd i form av
tamponger och bindor när förutsättningarna för att eliminera fenomenet är mycket
litet. Kvinnan har ingen valmöjlighet i frågan, man är som kvinna tvingad till mens.
Det finns ett stort behov att från statens sida minska på de finansiella kostnaderna för
mensskydd med målet att vi en dag ska kunna ha gratis bindor och tamponger.
Därför yrkar jag att:
- Att Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att utreda möjligheterna för att
subventionera mensskydd i Sverige.
- Att Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att mensskydd ska ges ut på
ungdomsmottagningar.
- Att Socialdemokraterna i Kronoberg aktivt ska verka för att mensskydd ska bli
avgiftsfria.

- Att Socialdemokraterna i Kronoberg ska skicka vidare motionen till
nästkommande partikongress.
Tajma Sisic
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen tackar för motionen som är vällovlig. En motion i ämnet inkom till
riksdagen 2016 då Monica Green (S) m.fl. lämnade in en motion om gratis
mensskydd, vilken avslogs.
Det är svårt att dra några generella slutsatser om jämställdhet och jämlikhet i dessa
frågor. Varför är inte blöjor till barn och inkontinensskydd gratis?
Distriktsstyrelsen håller med om att gratis mensskydd vore önskvärt, men kostnaden
är inte utredd och vi behöver prioritera bland de offentliga utgifterna. Hur lovvärt det
än är, är detta inte prioriterat.
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Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande:
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Motion 22
Förstatliga svensk skola
Regeringens mål för skolan lyder “Målet är en förskole- och grundskoleutbildning av
hög och likvärdig kvalitet. Alla ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen
och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt.”
I bjärt kontrast till det målet står skolans utveckling. Tyvärr har resultatet i svensk
skola under en längre tid sjunkit i jämförelse med andra OECD-länders resultat enligt
PISA-studien senast publicerad 2012. vad som är om möjligt än värre är dock att
skillnaderna i skolans likvärdighet ökat markant sedan början av 1990-talet. Ett av de
största problemen i skolan är att huvudmännen och de som betalar för den offentliga
skolan är kommunerna medans staten närmare bestämt Skolverket bestämmer
innehållet i undervisningen.
Många kommuner har inget direkt intresse av att utbilda sin lokala ungdom i en värld
med en internationell arbetsmarknad och stora befolknings förflyttningar i och med
urbanisering. Dessutom finns kommuner med ett befolkningsunderlag som försvårar
finansieringen av skola. Det leder till att kommunerna i vissa fall avsiktligt eller
oavsiktligt underfinansierad skolan och därmed uppnås inte dem av staten uppsatta
målen för verksamheten. För att komma till rätta med det problemet måste staten inte
vara vara uppdragsgivare (bestämma vad undervisningen ska innehålla) utan och
finansiär och huvudman.
http:www.regeringen.se/regeringens-politik/barn--och-ungdomsutbildning/mal-forbarn--och-ungdomsutbildning/
http://www.dagensarena.se/redaktionen/veckans-graf-sa-sjunker-resultaten-i-svensskola/
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/38-2-cvg.pdf
Därför yrkar jag på att:
- SSU Kronoberg ska verka för att Socialdemokraterna i Kronoberg och i
förlängningen partiet i riket ska verkar för att svensk skola ska förstatligas
- Motionen ska skickas vidare till nästkommande partikongress
Hans Gustafsson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Socialdemokraterna skall självfallet verka för en likvärdig skola med hög kvalité.
Innan beslut om en så stor förändring som motionären föreslår; ett förstatligande av
skolan kan fattas behövs frågan noga utredas. Svensk skola är inte betjänt av
förändringar baserade på känsla. Dessutom kom 2010 en ny skollag och 2011 nya
läroplaner. Lärarna behöver snarare arbetsro och rätt förutsättningar än ytterligare en
stor förändring. Man ska även ha i åtanke att ett förstatligande skulle medföra att
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besluten skulle flyttas långt ifrån medborgarna. Kommunerna har även bättre
lokalkännedom än staten. Att kommuner inte skulle ha något intresse för att utbilda
sina ungdomar delar inte Distriktsstyrelsen utan vi har många engagerade
skolpolitiker bara här i Kronobergs län. Att staten däremot behöver bli bättre på att
fördela resurser till kommunerna för är utjämna skillnader mellan kommunen delar
Distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen föreslår att motionens skall avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Carlberg
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Motion 23
Motion om förtroendevaldas arvoden
Våra förtroendevalda inom arbetarrörelsen, om det är så i politiken eller i
fackrörelsen, har ett viktigt uppdrag, att företräda arbetarna. Tyvärr händer det inte
alltid att företrädaren agerar på ett accepterat sätt och som gör att förtroendet
minskar och ett förakt för de förtroendevalda skapas. Ett exempel på det är
kommunal-skandalen som uppdagades i år då man bland annat förskingrat
medlemmarnas egna pengar och samtidigt får de styrande en rejäl lön som mäter sig
högre än många arbetare i vårt land samt de som avgår får ett avgångsvederlag som
inte på något sätt är rimligt.
Vi är alla arbetarrörelsen och vi representerar den svenska arbetarklassen och ska
också kunna befinna sig på samma nivå som folket vi företräder. Ersättningen för
representationsarbeten bör därför eftersträvas att vara samma summa som den
genomsnittlige arbetstagaren i Sverige.
Utgångspunkten är då att ersättning i form av arvoden följer lönesättningen i landet
genom höjningar, sänkningar, inflation och så vidare för att visa att politiker och
fackliga företrädare är desamma som svetsaren, undersköterskan eller läraren.
Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att:
- SSU Kronoberg ska sträva efter att ersättningsnivån för politiska och fackliga
uppdrag ska vara den samma som för den genomsnittlige inkomsttagaren i Sverige
- SSU Kronoberg antar motionen som sin egen
- Motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktsårskonferens
Sara Rosén Andersson
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Motionären blandar i motionen händelser i en facklig organisation och arvodessystem
för politiska förtroendeuppdrag.
DS menar först att vi inte skall kommentera verksamheter i den fackliga
organisationen.
När det gäller ersättningar för politiska förtroendeuppdrag så gäller det dels
heltidsuppdrag som statsråd, riksdagsledamöter och kommunalråd/regionråd dels
uppdrag som fritidspolitiker.
De ledande politikerna i stat och kommun har alltid det yttersta ansvaret för
verksamheten. Detta ansvar måste också speglas i lönesättningen i likhet med
motsvarande arbetsuppgifter. Däremot behöver det inte innebära att man alltid har de
högsta lönerna.
Fritidspolitikerna arvoderas lika för sitt uppdrag. Då måste man hitta en nivå som
ligger över ett genomsnitt. Annars blir det ganska många som faktiskt förlorar på att
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ta ett förtroendeuppdrag. Självklart är det varje kommun/region samt staten som
beslutar om sina arvodessystem.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Carl-Olof Bengtsson

Sidan 73

Motion 24
Motion om glasögonbidrag
Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år,
oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola
som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda
förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga
som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon
hamnar i utanförskap. Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i
åldern 8–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag,
andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt. (Kopierat text från
regeringen.se)
Standardglasögon då täcks kostnaden av landstinget men för alla de barn som har
grövre synfel och behöver ha glasögon utanför standardsortimentet så får föräldrarna
betala tusentals kronor för glasögonen. Ett exempel på glas utanför standard är
progressiva glasögon, med dessa så har glasögonbäraren både problem på långt
avstånd samtidigt som glasögonbäraren behöver förstärkning på nära håll.
Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller
kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska
kostnaden. (Kopierat text från regeringen.se)
Vid köp av ett par progressiva glasögon så är 800kr/ köptillfälle knappt ett
ekonomiskt stöd för föräldrarna medan Standardglasögon täcks in av bidraget.
Barn och unga med kraftigare synnedsättning än standard kommer att få bekosta
största delen av glasögonen själva och utanförskapet blir således kvar för alla dessa
barn och unga.
3000 kr och uppåt blir självkostnaden för dessa glasögon, trots dyra försäkringar på
glasögonen med självrisk på 1500kr så blir självkostnadspriset efter bidraget närmare
2000kr.
Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år,
oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola
som på fritiden.
Jag föreslår att
- bidraget ändras så även barn och unga med kraftigare synnedsättning än standard
får hela kostnaden ersatt för sina synhjälpmedel.
Monika Stasny
Distriktsstyrelsens svar:
Glasögonbidrag för barn och unga mellan 8 och 19 år är en relativt ny företeelse.
Tidigare har glasögonen varit fria upp till 7 år. Under de år vi socialdemokrater var i
opposition så drev vi på för att dåvarande landstinget skulle införa ett bidrag från
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8-19 år. I slutet av förra mandatperioden infördes ett bidrag med ett lägre belopp
(500 kr) för barna mellan 8 och 12 år.
2015 när Socialdemokraterna fick möjlighet att leda regionen införde vi, som en av de
första regionerna i landet, ett bidrag för 8 -19 år som motsvarar kostnaden för glasen
+ 100 kr för bågen.
2016 beslutade regeringen om ett glasögonbidrag om 800kr/barn och år. Efter
diskussion beslutade vi att följa samma regelverk som resten av landet.
Glasögon som ordineras av läkare men som tillhandahålls av optiker får samma
bidrag, dvs 800 kr/barn och år. Vid vissa sjukdomstillstånd ordineras och
tillhandahålls glasögonen av Regionen direkt. I de fallen är självkostnaden 330 kr/per
glasögonpar.
I Kronoberg finns idag ett fåtal barn som har behov av mer specialiserade glasögon
som fås på recept från läkare. Region Kronoberg bör på sikt införa att dessa
specialglas subventioneras så att kostnaden blir likvärdig för barn och unga med
behov av specialglas som för de med behov av standardglas.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att därmed anse
motionen bifallen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Anna Fransson
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Behandling av distriktsstyrelsens förslag
Anmälan om aktivitetsplan 2018
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att fastställa förslag till aktivitetsplan.
1 INLEDNING
Partidistriktets verksamhet styrs av antagen verksamhetsplan för 2015-2018. Den
antogs av distriktskongressen i mars 2015. Nedan följer de aktiviteter som planeras
under 2018. Aktiviteterna antas av distriktsstyrelsen och fastställs av distriktskongressen.
2 VERKSAMHET
Partidistriktets verksamhet syftar till att uppfylla de övergripande målsättningarna
i verksamhetsplanen och att Socialdemokratin i Kronoberg lever upp till epitetet
Framtidsparti.
2A Medlemmar
Uppsatta målsättningar kring medlemsutveckling kräver stora insatser. Dels på
medlemsvärvning men också gällande rutiner för välkomnande av nya medlemmar
och administration av medlemssystem.
Aktiviteter 2018
*Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i medlemssystemet liksom kring medlemsvärvning
och medlemsmottagande.
*Aktiviteter i samband med valkampanjande ska ha medlems-värvning i fokus.
*En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska göras.

2B Studier
Fokus i studieverksamheten kommer fortsatt handla om att stärka arbetarekommunernas kapacitet att självständigt bedriva medlemsutbildningar steg ett.
Utöver att genomföra studieplanen kommer under året kandidatutbildningar och
samtalsledare att genomföras, men distriktet kommer även att ha de avslutande
internaten för spetsledarutbildningen tillsammans med de sydöstra partidistrikten.
Aktivitetsplan 2018
*Partidistriktet ska genomföra utbildning för samtalsledare, teamledare och
valarbetare.
*Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetarekommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med distriktet och/
eller med andra arbetarekommuner.
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*En spetsutbildning ska genomföras för distriktets toppkandidater inför valet.
*Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögskola.

2C Facklig-politisk verksamhet
Prioriteringen vad gäller facklig-politisk verksamhet under 2018 kommer ligga vid att
bibehålla den nära kontakten mellan partidistriktet och LO, och fortsätta att utveckla
kontakterna med TCO och SACO. Formerna för gemensamma utspel, utbildning och
evenemang ska utvecklas.
Aktivitetsplan 2018
*Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring regeringens
politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.
*Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och hitta sätt att .
*Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.
*Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid
arbetsplatser ska utvecklas.
*Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlingsfientlighet tas.

2D Internationell verksamhet
Situationen i omvärlden med flyktingströmmar och säkerhetspolitiskt läge bör prägla
de internationella utblickar som sker i samband med partidistriktets verksamhet.
Aktivitetsplan 2018
*Partidistriktet ska under 2018 undersöka möjligheten att själva eller tillsammans med
andra fortsätta arbetet med att hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller
nätverkssamarbete.
*Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma aktuella
skeenden i omvärlden.

2E Opinionsbildning
Partidistriktet ska vara navet i den socialdemokratiska opinionsbildningen i
Kronobergs län. Detta arbete ska intensifieras under året där medieplanering och
utåtriktade kampanjer ska samverka för att förstärka det socialdemokratiska
budskapet tillsammans med reklam och sociala medier. En bärande del i
opinionsarbetet är arbetsområdet valkretsstöd som partidistriktet utfår på uppdrag av
partistyrelsen och i syfte att stötta länets riksdagsledamöter.
Aktivitetsplan 2018
*Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman opinionsbildning
och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk nivå ska fortsätta.
*Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna i
Europaparlamentet.
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*Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med ett mer
strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta.
*Kommunikationsplanen ska revideras årligen, och uppdaterad version ska antas av
distriktsstyrelsen.
*Partidistriktet ska under året besöka samtliga arbetarekommuner för att informera
om den antagna kommunikationsplanen.

3 ORGANISATION
Partidistriktets organisation är både ett redskap för att uppnå de målsättningar som
redovisas i verksamhetsplanen men också garanten för en demokratiskt uppbyggd
folkrörelse. Arbetet i distriktets ledning ska utvecklas i enlighet med intentionerna
i Framtidspartiet.
3A DISTRIKTSKONGRESS
Aktivitetsplan 2018
*En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 96:e
kongress är planerad och kallad till den 17-18 mars i Alvesta Folkets Hus.
3B Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Aktivitetsplan 2018
*Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen datumplan.
*Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner
och partidistrikt ska fortsätta att utvecklas.
3C Valberedning
Aktivitetsplan 2018
*Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och valkonferens
gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga regionala uppdrag,
inklusive kyrkovalet.
3D Expedition
Aktivitetsplan 2018
*Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.
*Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.
*Utveckla kontakterna och samarbetet mellan partidistriktet och
arbetarekommunerna.
*Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.
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Budget 2018
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att besluta fastställa förslag till budget.

INTÄKTER
100

Anslag och avgifter

150

Medlemmar

350

Val

400

Organisation

500

Expedition

Budget
2018

Budget
2017

4 228 000

3 245 000

3 043 000

2 670 000

85 000

75 000

1 000 000
450 000

KOSTNADER

100 000

50 000

-4 227 800

-3 240 425

-305 300

-311 100

100

Anslag och avgifter

150

Medlemmar

-15 000

-40 000

200

Studier

-20 000

-145 000

300

Övrig verksamhet

-40 000

-25 000

350

Val

400

Organisation

500

Expedition

-1 200 000

RESULTAT
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-100 000

-255 000

-2 547 500

-2 464 325

200

4 575

Förslag till valprogram

Ett bättre Kronoberg – för
alla
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Vår vision

Ett socialdemokratiskt Kronoberg
Ett socialdemokratiskt Kronoberg bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Det är
ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Ett län där människors
livskvalitet och delaktighet i samhällsutvecklingen ökar utan att det skadar vår
gemensamma miljö. Ett län där alla Kronobergare får möjlighet att bidra efter sin
förmåga och får tillbaka efter sina behov. Ett socialdemokratiskt Kronoberg har en
välfärd som går att lita på!
En av de viktigaste uppgifterna för välfärdssamhället är att utjämna orättvisa
skillnader mellan olika grupper. Socialdemokraterna kan aldrig acceptera att
människor får tillgång till sämre välfärd på grund av den de är. Välfärden ska vara
jämlik! Socialdemokratins grundsyn är att behov och etik alltid måste gå före
ekonomiskt vinstintresse, det gäller särskilt för välfärdssektorn. I Kronoberg ska
aldrig kvalitén på välfärd du får vara beroende av storleken på din plånbok. Ingen ska
kunna köpa sig före i kön till vård, skola eller omsorg.
Goda arbetsvillkor för välfärdens medarbetare är en förutsättning för att kunna hålla
den höga kvalitet på välfärdstjänster som Kronobergarna har rätt att kräva. I
Kronoberg ska Socialdemokraterna alltid sträva efter att ge välfärdens medarbetare en
hållbar och utvecklande arbetsmiljö. Välfärdens medarbetare ska känna sig sedda,
hörda och värdefulla varje dag. Det är medarbetarna som bygger välfärden.
Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg man bor.
Socialdemokraterna vill därför arbeta aktivt för att orättvisa skillnader mellan stad och
landsbygd ska överbryggas. För att åstadkomma detta är satsningar på ökad
utbyggnad av snabbt bredband, kollektivtrafik och bra vägar viktiga komponenter.
Alla Kronobergare som kan jobba ska jobba. Med fler jobb får vi råd med en
fungerande välfärd att vara stolta över. För Socialdemokraterna är det långt viktigare
än skattesänkningar och privatiseringar.
Socialdemokraterna vill att Kronoberg ska bli Europas grönaste region. För att nå dit
måste det hållbara tankesättet prägla alla verksamhets- och politikområden.
Vi socialdemokrater vet att Sverige och Kronoberg blir bättre om vi tillsammans ser
till att minska klyftorna i samhället. Socialdemokraterna tar ansvar för välfärden i
ett bättre Kronoberg – för alla.
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Hälso- och sjukvård

Socialdemokraterna vill att hälso- och vården i Kronoberg ska kännetecknas av
kontinuitet, kvalitet och lättillgänglighet. Vi vill och vågar ta oss an utmaningen att
utforma och gemensamt via skattsedeln finansiera en kvalitetssäkrad sjukvård i
internationell toppklass med patientens behov i centrum. Hälso- och sjukvården i
Kronoberg ska hålla högsta kvalitet överallt i länet och vara tillgänglig för alla på lika
villkor.
Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste
utmaningarna för hälso- och sjukvården att lösa. God hälsa och vård för alla är ett
gemensamt samhällsansvar och vi socialdemokrater vill sudda ut dessa skillnader. I
Kronoberg ska hälsan vara jämlik – oavsett vem du är.
Det ska vara enkelt och gå snabbt att söka och få vård i Kronoberg. Vård- och
folkhälsoarbetet ska alltid utformas så att den underlättar kontakt med
Kronobergarna och samarbetet mellan region och kommun. Samverkan mellan
region och kommun ska vara så effektiv att patienten inte märker om flera aktörer är
inblandade.
Kronoberg är ett litet län. För att använda våra resurser på bästa sätt behöver vi söka
nya vägar och möjligheter inom hälso- och sjukvården. Genom samverkan med andra
landsting och regioner kan vi erbjuda Kronobergarna bästa möjliga vård. I utbyte
delar Kronoberg med sig av sin kompetens till andra landsting och regioner och
bidrar på så sätt till en bättre hälso- och sjukvård i hela landet.
Hälsa på lika villkor – oavsett vem du är
Hälsa är idag ojämlikt fördelad. Människor med låga inkomster och kort utbildning
tenderar att ha en sämre hälsa än andra. Vi socialdemokrater tycker att det är
oacceptabelt och vill därför sluta de påverkbara hälsoklyftorna mellan
Kronobergarna.
För att lyckas att sluta de påverkbara hälsoklyftorna måste stort fokus läggas på
förebyggande insatser. Den medicinska och sociala kompetens som region och
kommun förfogar över är en viktig resurs i folkhälsoarbetet och ska användas
offensivt för att förebygga ohälsa och sjukdom i länet. Folkhälsoarbetet måste vara
ett samspel mellan kommun, region och statliga aktörer såsom arbetsförmedlingen
och försäkringskassan. Vårdcentraler och skolhälsovård har ett särskilt ansvar för ett
aktivt och förebyggande folkhälsoarbete och måste ges de resurser som behövs för
att utföra ett gott arbete. Som en del av det förebyggande arbetet vill
Socialdemokraterna införa hälsosamtal för alla 50-åringar.
Alla Kronobergare ska ha förutsättningar till bästa möjliga hälsa. Vi vet att en viktig
faktor för god hälsa är utbildning. Framförallt är slutförd gymnasieutbildning viktigt,
därför vill vi att fler kronobergare ges möjlighet och får stöttning i att lyckas med
detta.
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Individen har ansvar för sin egen hälsa, men ett gott samhälle har också ett ansvar för
att ge stöd, sprida information och erbjuda effektiva förebyggande program.
Folkhälsoarbetet behöver särskilt fokusera på att motverka de livsstilssjukdomar som
vi vet påverkar hälsan negativt.
Grunden till en god hälsa livet ut läggs ofta i unga år, därför är det viktigt att friskvård
och motion är en naturlig del av vardagen för alla redan från barnsben. För att ge alla
barn och unga i Kronoberg bättre möjlighet att vara fysiskt aktiva ska
Socialdemokraterna verka för att länets kommuner inför så kallade fritidsbanker, från
vilka sport- och friluftsutrustning kan lånas gratis. Möjligheten till fysisk aktivitet ska
inte vara en kostnadsfråga.
Det finns fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång
till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Ojämställdheten i
hälsa mellan kvinnor och män påverkar kvinnor möjligheter till makt och inflytande,
arbete, utbildning och försörjning på lika villkor och måste därför minskas. Kvinnors
hälsa är därför en viktig fråga för hela samhällsutvecklingen.
Alla gravida kvinnor har rätt till en säker och trygg graviditet, förlossning och
eftervård. Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för att en nollvision för
förlossningsskador ska antas nationellt.
Det faktum att medicinsk forskning och utveckling av nya läkemedel av tradition har
skett med män som försökspersoner samt att kvinnor och män uppvisar olika
symtom vid vissa tillstånd kan leda till att kvinnor feldiagnosticeras.
Socialdemokraterna i Kronoberg anser därför att den medicinska forskningen i större
utsträckning måste utgå ifrån bland annat könsskillnader för att på så sätt bli mer
jämlik.
Ett sjukhus – flera ingångar
Vi socialdemokrater betraktar Ljungby lasarett, Centrallasarettet Växjö och Sankt
Sigfrids sjukhus som ett sjukhus med flera ingångar. Samverkan lasaretten emellan
ska vara stark och bidra till en god och tillgänglig vård i hela länet. Vi är övertygade
om att alla tre lasaretten fortsatt ska vara akutsjukhus. För att behålla och rekrytera
nya kompetenta medarbetare till lasaretten behöver vi arbeta strategiskt.
God hälsa är mer än bara fysisk. Socialdemokraterna vill att skillnaden i synsätt på
kroppslig och psykisk ohälsa suddas ut. Att komma i kontakt med psykiatrin ska vara
lätt, och i det arbetet är utvecklingen av psykiatriresurser på vårdcentralerna viktigt.
Köerna till allmän- och specialistpsykiatrin måste minska. Särskilt fokus ska läggas på
att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas markant och att övergången från
barn- och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri förbättras.
Vi socialdemokrater vill att sjukhusvård fortsatt ska vara i offentlig regi och säger nej
till vinst i sjukhusvård. Sjukhusvård lämpar sig inte för vårdval. Möjligheten för alla
att få tillgång till bästa möjliga vård efter behov kan bara garanteras på våra egna
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sjukhus. Satsningar på att utveckla våra sjukhus i regionens egen regi ger bättre
patientsäkerhet, högre kvalitet och en tydligare organisation för såväl patienter som
för medarbetare.
Flexibel vård i rimlig tid
Det är oerhört viktigt att arbetet med att korta vårdköer alltid prioriteras och
förbättras. Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi socialdemokrater vill därför att
sjukvården ska införa patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården:
besök, undersökningar, röntgen och remisser. Patientkontrakt ska stärka patienternas
ställning, öka delaktigheten och tydliggöra vilket uppdrag och ansvar hälso- och
sjukvården har gentemot patienten.
För att göra vården mer lättillgänglig för patienter ska primärvården och
mottagningar inom specialistsjukvården ska på sikt erbjuda flexibla öppettider, det vill
säga vara öppna utanför traditionella kontorstider.
Den digitala och tekniska utvecklingen går fort framåt och kan, om den används rätt,
underlätta för såväl patienten som för hälso- och sjukvården i stort. Utvecklingen ska
följas och anammas löpande så att det blir möjligt att söka vård på nya sätt.
Exempelvis ska det vara möjligt för den som vill att ha kontakt med vården via
videolänk. Målet är att Kronoberg ska vara Sverigeledande i e-Hälsa.
Nära vård på patientens villkor
De senaste åren har vårdmönster och tankesätt i vården förändrats snabbt. Denna
utveckling fortsätter och svensk sjukvård står nu inför ett viktigt paradigmskifte.
Vården måste moderniseras och anpassas efter patienternas behov.
Den tekniska och digitala utvecklingen gör att mycket mer än tidigare kan göras på
patientens hemmaplan. Den moderna vården har därför goda förutsättningar att ha
ett patientnära fokus.
Socialdemokraterna har som mål att Kronobergarna i större utsträckning ska ha
möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t.ex. genom självinläggning
eller hembesök.
Alla ska må bra på äldre dagar
Vi blir allt äldre och friskare i Sverige. Många som går i pension idag gör det med
friska, aktiva år framför sig. Det är en välfärdspolitisk framgång att glädjas åt!
Samtidigt växer gruppen äldre som har flera och särskilda vårdbehov. Det ställer krav
på fortsatt forskning, kunskapsspridning och verksamhetsutveckling inom
äldreområdet. Det ställer också nya krav på hälso- och sjukvården och omsorgen.
Socialdemokraterna i Kronobergs mål är att en jämlik och jämställd äldrevård och
äldreomsorg med hög kvalitet ska finnas i hela länet. För att nå målet ska fast
vårdkontakt för äldre införas och projektet Äldrehälsa Kronoberg, som syftar till att
öka delaktigheten och underlätta vårdkontakten för äldre patienter, ska fortsätta
utvecklas och arbetssättet ska spridas i länet.
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Mer resurser till primärvården
I primärvården finns kunskap för att möta hela människans hälso- och vårdbehov.
Här finns också kompetensen för att hitta rätt vårdnivå. Det ska fortsatt vara möjligt
för Kronobergarna att, inom vårdvalet i primärvården, lista sig vid vårdcentraler både
inom och över länsgränserna. Vårdcentraler ska finnas i samtliga länets kommuner.
I takt med att mer och mer kan utföras närmare patienten och längre ifrån sjukhusen
kommer primärvårdens roll att fortsatt öka. Det utökade uppdraget för primärvården
innebär att mer resurser måste tillföras. Resursfördelningssystemet inom
primärvården måste vidare utformas så att arbetet med socialt utsatta grupper och
förebyggande folkhälsoarbete premieras. Familjecentraler där vårdcentraler
samarbetar med barnavård, socialtjänst och ungdomsmottagning ska finnas i alla
länets kommuner.
Trygghet och kontinuitet i vården
Patienternas upplevelser och säkerhet måste alltid vara högst prioriterade inom hälsooch sjukvården. Ingen Kronobergare ska behöva känna oro för att kontakt med
vården ska leda till ett förvärrat sjukdoms- eller skadetillstånd.
Den allra viktigaste aspekten av patientsäkerheten är kompetenta och trygga
medarbetare. Vi socialdemokrater tror att vi bedriver sjukvård bäst med vår egen
personal. För att få en bra kontinuitet i vården i Kronoberg behöver vi bli oberoende
av hyrpersonal. Det är också en förutsättning för att kunna ge våra medarbetare en
hållbar arbetsmiljö och ge våra patienter den kontinuitet de efterfrågar. För att
ytterligare öka kontinuiteten i vården ska en modell för fast vårdkontakt ska införas.
God tandhälsa ska inte vara en klassfråga
Tandvården är väldigt betydelsefull för hela hälsan. Dålig tandhälsa minskar
livskvalitén och leder inte sällan till följdsjukdomar. För att säkra en god tandhälsa
hos Kronobergarna är det nödvändigt att tandvårdsförsäkringen har ett stark fokus
på regelbunden och förebyggande tandvård. Samtidigt måste det finnas ett bra skydd
mot höga kostnader. Tandvård ska alltid vara avgiftsfritt för barn- och unga.
Tänderna är en del av kroppen och ska betraktas som så. För Socialdemokraterna i
Kronoberg är målsättningen att patientkostnaderna i tandvården på sikt ska omfattas
av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården.

Arbete och näringsliv

Alla Kronobergare som kan jobba ska jobba. Med fler jobb får vi råd med en
fungerande välfärd att vara stolta över. För Socialdemokraterna är det långt viktigare
än skattesänkningar och privatiseringar.
Kronoberg ska ha en stark och varierad arbetsmarknad. För att lyckas med det
behöver vi aktivt främja ett innovativt och hållbart näringsliv. Dagens arbetsmarknad
är till stor del regional och Socialdemokraterna ser positivt på en stärkt regionalisering
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av arbetsmarknadspolitiken. Därför är det viktigt att samarbetet mellan regionen,
kommunerna och angränsande regioner i arbetsmarknadsfrågor är välfungerande.
Fokus för arbetsmarknadsinsatser ska ligga på att matcha arbetssökande med
arbetsmarknadens behov av kompetens. För att Kronoberg ska vara en
konkurrenskraftig region föreslår Socialdemokraterna fler utbildningsplatser inom
yrkeshögskolorna i Kronoberg, Linnéuniversitetet och Centrum för
Informationslogistik i Ljungby.
All offentlig, skattefinansierad verksamhet måste präglas av social hållbarhet.
Socialdemokraterna ska alltid kräva att leverantörer av varor och tjänster inom
offentliga förvaltningar och bolag respekterar och följer lagar och regler kring
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och föreningsrätt. Svenska kollektivavtal ska gälla på
svensk arbetsmarknad - den svenska modellen måste alltid värnas.
Fler ska vilja jobba i välfärden
För att vi ska lyckas med en god välfärd för alla måste fler vilja arbeta inom
välfärdsyrken. Kompetensförsörjning är därför en av välfärdens viktigaste utmaningar
framöver. Som offentlig sektors största arbetsgivare har politiken ett mycket stort
ansvar att se till att arbetsmiljö och villkor i välfärden är goda. För att lyckas rekrytera
och behålla medarbetare måste fler riktade och långsiktiga satsningar göras.
God arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor är en förutsättning för att kunna hålla den
höga kvalitet på välfärdstjänster som Kronobergarna har rätt att kräva. I Kronoberg
ska Socialdemokraterna alltid sträva efter att ge välfärdens medarbetare en hållbar och
utvecklande arbetsmiljö. Välfärdens medarbetare ska känna sig sedda, hörda och
värdefulla varje dag.
Att fler arbetar heltid är en viktig fråga för välfärden. Det är avgörande för att kunna
möta framtidens rekryteringsbehov men leder framför allt till ett mer jämställt
samhälle i stort. Alla välfärdens medarbetare ska ha rätt till heltid med heltidsschema.
I Kronoberg ska därför heltid vara grundprincipen för alla nya tillsvidareanställningar
i regionen och i kommunerna. Heltid, helt enkelt!
Välfärdens medarbetare ska ha rätt till löpande kompetensutveckling, främst för att
stärka sin egen kunskap och ställning men också för att det höjer kvaliteten på den
regionala och kommunala verksamheten. Vi måste också bli bättre på att tillvarata den
kompetens och erfarenhet som redan finns i verksamheten samt bli bättre på att
uppmuntra kreativitet och egna initiativ på alla nivåer i välfärdssektorn.
Erfarenhet och kompetens måste löna sig och det ska vara möjligt att utvecklas och
göra karriär inom välfärdsyrken. Därför ska karriärtrappor som premierar erfarenhet
och kompetens införas i hälso- och sjukvården.
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En aktiv näringspolitik för ett växande Kronoberg
Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för en aktiv näringspolitik för fler och
växande företag i regionen. Vi vill förbättra företagens förutsättningar för innovation,
export och tillväxt. Vi behöver också stärka företagens omställningsförmåga och
konkurrenskraft. Ett starkt näringsliv bygger Kronoberg starkare!
För att utveckla näringslivet måste vi tillvarata den entreprenörsanda och
innovationskraft som Kronoberg är känt för. Därför vill Socialdemokraterna satsa på
fler innovativa arenor där universitet, näringsliv, entreprenörskap,
fackföreningsrörelse och offentlig sektor möts och samverkar.
Kronobergs näringsliv präglas sedan lång tid av tillverkningsindustri som glasbruk,
verkstads- och träindustri. Dessa näringar är fortfarande av stor betydelse men har
kompletterats av nya näringar inom till exempel tjänstesektor, informationsteknik,
plast- och aluminiumindustri. Kronoberg är idag Sveriges starkaste exportlän i
förhållande till folkmängd och det finns över 750 IT-företag i regionen. Vi
socialdemokrater är oerhört stolta över regionens innovativa klimat och kommer att
arbeta aktivt för att stärka och sprida denna utveckling.
Vi vill bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens och vilja till företagande. Vi
måste stimulera till nya möten mellan olika näringslivsgrenar. Till exempel kan kultur,
design och turism kombineras med den traditionella tillverkningsindustrin.
Vi socialdemokrater vill att fler ska uppleva de genuina miljöer och näringar som
finns i Kronoberg. Kronoberg ska vara en plats där människors längtan efter
upplevelser blir verklighet. Till exempel kan turism kombineras med den traditionella
tillverkningsindustrin som inom både glas- och möbelriket.

Utbildning

Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd.
Sverige ska alltid konkurrera med kunskap, inte låga löner och sämre
anställningsvillkor och Kronoberg ska vara den region som är mest framgångsrik på
att tillvarata sina invånares kompetens och utvecklingskraft.
Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att grundskolan i länet verkligen är
och förblir avgiftsfri. Inget barn ska behöva stanna hemma från skolresan eller avstå
frukt under fruktstund på grund av vårdnadshavarnas ekonomiska situation.
Samtidigt ska kunskapsklyftorna i skolan aktivt motverkas.
Alla Kronobergare ska ha möjlighet till ett livslångt lärande, detta för att främja
personlig utveckling men också för att framtidens arbetsmarknad kommer kräva att vi
i högre utsträckning fyller på våra kunskaper genom hela livet. Ett livslångt lärande
garanteras bäst genom fler och geografiskt spridda utbildningsplatser på såväl
Linnéuniversitetet som på YH-utbildningar. För det livslånga lärandet har även våra
folkhögskolor och bildningsförbund en viktig betydelse.
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Infrastruktur och trafik

Kronoberg är ett av Sveriges största inpendlingslän och är därför starkt beroende av
många och välfungerande kommunikationer med övriga landet. För att uppnå bästa
möjliga infrastruktur och trafik behöver Kronoberg aktivt samverka med
angränsande regioner. Genom att satsa på bättre och tryggare bilvägar, ökad kapacitet
på järnvägen och på en pålitlig kollektivtrafik blir det blir enklare att resa i och till vår
region. Socialdemokraterna vill fortsatt driva breda satsningar på Kronobergs
infrastruktur.
För att Kronoberg ska vara en attraktiv region där företag ska vilja etablera sig och
verka behöver vi en fungerande flygplats inom regionen. Vi tror att det är möjligt att
flygplatsen på nytt blir självfinansierad.
Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och pålitlig
Socialdemokraterna vill att fler Kronobergare ska välja att färdas kollektivt i vardagen
och på fritiden. En av de viktigaste delarna för att uppnå ett ökat
kollektivtrafikresande är att säkerställa tillgång och punktlighet. Kronobergarna måste
kunna lita på att bussen eller tåget kommer och går i tid! En annan viktig del är att
förbättra standarden och servicen, det vill vi göra bl.a. med fritt WIFI på bussar och
tåg. Vi socialdemokrater vill lyfta fram och förbättra de fördelar som finns med att
åka kollektivt jämfört med att ta bilen.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla Kronobergare, speciellt för de som har
den som enda resealternativ. Det ska finnas gott om turer i hela länet. Avgifter och
utformningen av rabatter och betalsätt i kollektivtrafiken måste anpassas så att de är
attraktiva för såväl regelbundna som för oregelbundna resenärer och för resenärer
med sämre ekonomi.
Att fler åker kollektivt är mycket viktigt för att Kronoberg ska kunna bli Europas
grönaste region. Kollektivtrafiken i Kronoberg ska vara fossilbränslefri år 2020.
Hela Kronoberg ska vara uppkopplat
Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och
näringsliv ska kunna bo och verka i hela Kronoberg. En bra uppkoppling är idag
grunden i allt från att sköta kontakt med myndigheter och läsa tidningar, till barnens
skolgång och det sociala livet. För Socialdemokraterna är det därför självklart att det
ska finnas tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt överallt i länet.
Vi vill ta krafttag för att snabba på den digitala utvecklingen och kommer verka för
att nuvarande kopparnät inte stängs ner innan ny uppkoppling är på plats.

Bostad

För oss socialdemokrater är bostad en självklar social rättighet. God tillgång till
bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt i regionen.
Bland annat genom att föra en aktiv markpolitik ska vi stimulera bostadsbyggandet i
Kronoberg.
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För att bryta den växande bostadssegregationen vill Socialdemokraterna se fler
bostadsområden med blandad bebyggelse, det vill säga fler bostadsområden där villor
och radhus blandas med flerfamiljshus. Vi ska föra en progressiv bostadspolitik där
byggande av miljövänliga och billiga bostäder uppmuntras. Vi vill också att tillgången
på hyresrätter samt senior- och trygghetsbostäder ska vara god i samtliga kommuner i
länet. Det ska helt enkelt finnas något för alla på bostadsmarknaden i Kronoberg!
Miljö och hållbarhet
Socialdemokraterna vill att Kronoberg ska bli Europas grönaste region. För att nå det
målet måste det hållbara tankesättet prägla alla verksamhets- och politikområden i
region och kommuner.
Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara
de stora miljöproblemen. Genom högt uppställda miljö- och energimål och med
konkreta styrmedel för att uppnå dessa mål, läggs grunden för långsiktigt stabila
förutsättningar för en snabb väg ut ur fossilsamhället och därmed utvecklingen mot
ett hållbart Kronoberg.
Vi vet att miljöåtgärder stärker länets konkurrenskraft och stimulerar till jobb och
företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i
att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi vill se
yrkeshögskolor och gymnasieskolor med en miljödriven näringslivskoppling.
Socialdemokraterna i Kronoberg ser positivt på ökad användning av solceller på
offentliga fastigheter och utbredd tillgång till laddstolpar för elbilar i länet.

Kultur

En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande och demokratiskt
Kronoberg. Kulturen utgör en viktig arena för samtal och debatt och är en drivkraft
för den demokratiska utvecklingen eftersom den granskar och ifrågasätter samhället,
dess makthavare och strukturer.
Vi socialdemokrater vet att en av de i särklass viktigaste orsakerna till en regions
framgång är kreativitet och känslan av tillhörighet, något som kulturen bidrar starkt
till. Kronoberg ska därför ha ett brett och aktivt kulturliv och alla Kronobergare ska
oavsett var i länet de bor ska ha tillgång till kulturella aktiviteter.
Kronobergs kulturarv gör oss speciella och unika i vår omvärld och är en central
resurs för att belysa länets attraktivitet och öka dess tillväxt. Historiska kulturminnen
runt om i länet ska underhållas, märkas ut och tillgängliggöras för så väl
Kronobergare som för turister. Länets museum ska verka och synas i hela Kronoberg
och har ett viktigt uppdrag i att bidra till att skapa och sprida intresse och kunskap
om lokala historiska förhållanden.
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Vi vill värna och utveckla länets kulturella mötesplatser såsom bibliotek, Folkets Hus,
kulturskolor, hembygdsgårdar, lanthandlar och kulturcaféer. Alla skolbarn ska ges
möjlighet till professionella och aktiva kulturupplevelser.
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Valberedningens förslag till partiorgan
En distriktsordförande
Monica Haider, Älmhult
Tio ledamöter i distriktsstyrelsen
Robert Olesen, Alvesta
Lars Altgård, Lessebo
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Liselotte Åhlander, Ljungby
Joakim Pohlman, Markaryd
Tomas Blomster, Tingsryd
Niklas Jonsson, Uppvidinge
Anna Fransson, Växjö
Charlotta Svanberg, Växjö
Henrietta Serrate, Växjö
Tio ersättare i distriktsstyrelsen
Sebastian Ohlsson, Alvesta
Kristina Brundin, Lessebo
Emma Johansson Gauffin, Ljungby
RosMarie Jönsson Neckö, Markaryd
Magnus Carlberg, Tingsryd
Peter Danielsson, Uppvidinge
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Tomas Thornell, Växjö
Tajma Sisic, Växjö
Stefan Jönsson, Älmhult
Fyra ledamöter i verkställande utskottet
Robert Olesen, Alvesta
Anna Fransson, Växjö
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Charlotta Svanberg, Växjö
Tre revisorer
Curth Eriksson, Växjö (sammankallande)
Bertil Olsson, Alvesta
Bo Dalesjö, Ljungby
Tre revisorssuppleanter
Rose-Marie Holmqvist, Växjö
Barbro Svensson, Tingsryd
Gun Lindell, Ljungby
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Internationalen
Musik: Pierre Degeyter
Svensk text: Henrik Menander

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

12
18RGK406

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§135

Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram rutiner
och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att Försäkringskassan ska
underkänna desamma. Motionären menar att det är ett välkänt problem att
Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom sjukvården. Det
beskrivs att en av orsakerna till detta är att läkarintygen är slarvigt och ofullständigt
skrivna och att enskilda vårdtagare då kan drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver
kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin och
försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll än
behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären hänvisar
till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet. Försäkringskassan
och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för den skadelidande.
Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar försäkringsföretagens bedömning
och även långa handläggningstider inom hälso- och sjukvården påverkar den
skadelidande genom att man får vänta länge på sitt intyg och betydelsefulla uppgifter
kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av stor
betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör inom
sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller ofullständiga
läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba den enskilda
individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt lidande. Region
Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är utarbetat av
Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i sjukskrivningsprocessen,
bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget arbetar fram en hållbar struktur
för kontinuerlig kompetensförsörjning och handledning som stöd för sjukskrivande
läkare.
Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även andra
involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering vid
personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om försäkringsmedicinska
utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då
försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag







§ 197 RSAU Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 97 HSN Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 123 PHSN Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid sjukskrivning

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§197

Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Beslut

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

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram rutiner
och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att Försäkringskassan ska
underkänna desamma. Motionären menar att det är ett välkänt problem att
Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom sjukvården. Det
beskrivs att en av orsakerna till detta är att läkarintygen är slarvigt och ofullständigt
skrivna och att enskilda vårdtagare då kan drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver
kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin och
försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll än
behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären hänvisar
till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet. Försäkringskassan
och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för den skadelidande.
Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar försäkringsföretagens bedömning
och även långa handläggningstider inom hälso- och sjukvården påverkar den
skadelidande genom att man får vänta länge på sitt intyg och betydelsefulla uppgifter
kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av stor
betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör inom
sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller ofullständiga
läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba den enskilda
individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt lidande. Region
Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är utarbetat av
Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i sjukskrivningsprocessen,
bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget arbetar fram en hållbar struktur
för kontinuerlig kompetensförsörjning och handledning som stöd för sjukskrivande
läkare.
Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även andra
involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering vid
personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om försäkringsmedicinska
utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då
försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
 Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid sjukskrivning

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-03

§97

Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram rutiner
och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att Försäkringskassan ska
underkänna desamma. Motionären menar att det är ett välkänt problem att
Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom sjukvården. Det
beskrivs att en av orsakerna till detta är att läkarintygen är slarvigt och ofullständigt
skrivna och att enskilda vårdtagare då kan drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver
kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin och
försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll än
behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären hänvisar
till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet. Försäkringskassan
och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för den skadelidande.
Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar försäkringsföretagens bedömning
och även långa handläggningstider inom hälso- och sjukvården påverkar den
skadelidande genom att man får vänta länge på sitt intyg och betydelsefulla uppgifter
kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av stor
betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör inom
sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller ofullständiga
läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba den enskilda
individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt lidande. Region
Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är utarbetat av
Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i sjukskrivningsprocessen,
bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget arbetar fram en hållbar struktur
för kontinuerlig kompetensförsörjning och handledning som stöd för sjukskrivande
läkare.
Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även andra

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-03

involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering vid
personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med
försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om försäkringsmedicinska
utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då
försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
 Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid sjukskrivning
 §49 RSAU Tidssättning av motion - Läkarintyg vid sjukskrivning

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-29

§123

Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram rutiner
och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att Försäkringskassan ska
underkänna desamma. Motionären menar att det är ett välkänt problem att
Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom sjukvården. Det
beskrivs att en av orsakerna till detta är att läkarintygen är slarvigt och ofullständigt
skrivna och att enskilda vårdtagare då kan drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver
kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin och
försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll än
behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären hänvisar
till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet. Försäkringskassan
och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för den skadelidande.
Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar försäkringsföretagens bedömning
och även långa handläggningstider inom hälso- och sjukvården påverkar den
skadelidande genom att man får vänta länge på sitt intyg och betydelsefulla uppgifter
kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av stor
betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör inom
sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller ofullständiga
läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba den enskilda
individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt lidande. Region
Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är utarbetat av
Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i sjukskrivningsprocessen,
bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget arbetar fram en hållbar struktur
för kontinuerlig kompetensförsörjning och handledning som stöd för sjukskrivande
läkare.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-29

Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även andra
involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering vid
personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med
försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om försäkringsmedicinska
utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då
försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
 Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid sjukskrivning
 §49 RSAU Tidssättning av motion - Läkarintyg vid sjukskrivning

Svar på motion
Diarienr: 18RGK406
Handläggare: Lisa Eriksson,
Datum: 2018-07-10

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – angående läkarintyg vid sjukskrivning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar rekommendera regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram
rutiner och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att
Försäkringskassan ska underkänna desamma. Motionären menar att det är ett
välkänt problem att Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av
läkare inom sjukvården. Det beskrivs att en av orsakerna till detta är att
läkarintygen är slarvigt och ofullständigt skrivna och att enskilda vårdtagare då kan
drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin
och försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll än
behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären
hänvisar till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet.
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för
den skadelidande. Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar
försäkringsföretagens bedömning och även långa handläggningstider inom hälsooch sjukvården påverkar den skadelidande genom att man får vänta länge på sitt
intyg och betydelsefulla uppgifter kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av stor
betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör
inom sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller
ofullständiga läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba
den enskilda individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt
lidande. Region Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är
utarbetat av Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i
sjukskrivningsprocessen, bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget
arbetar fram en hållbar struktur för kontinuerlig kompetensförsörjning och
handledning som stöd för sjukskrivande läkare.
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK406
Handläggare: Lisa Eriksson,
Datum: 2018-07-10

Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även
andra involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering vid
personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med
försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om
försäkringsmedicinska utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de försäkrades
integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Svar på motion
En individ som är borta från sitt arbete i mer än sju dagar måste ha ett läkarintyg.
Intyget är ett hjälpmedel för att arbetsgivaren och Försäkringskassan ska kunna
bedöma om arbetsförmågan är nedsatt och om individen har rätt till sjuklön från
arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Sjuklön gäller från dag 814, sjukpenning gäller från dag 15.
Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har skilda roller i
sjukskrivningsprocessen. Hälso- och sjukvården ansvarar för att dokumentera
diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning samt uppgivna arbetskrav.
Hälso- och sjukvården ansvarar även för att bedöma arbetsförmåga i ett
medicinskt underlag, såsom läkarintyg. Den sjukskrivande läkaren ska i läkarintyget
ange vilka aktivitetsbegränsningar som sjukdomen leder till kopplat till arbete, samt
ange i vilken omfattning som individen behöver vara sjukskriven.
Försäkringskassans uppdrag är att fatta beslut om sjukpenning. Den information
som läkarna skriver i läkarintyget ligger till grund för Försäkringskassans beslut.
Bedöms det att läkarintyget inte innehåller tillräckligt med information för att
Försäkringskassan ska kunna fatta beslut i ärendet, kan Försäkringskassan
uppmana läkarna att komplettera intyget. Ett läkarintyg medför inte heller en
automatiskt rätt till ersättning.
Tillsammans ska hälso- och sjukvården och Försäkringskassan bidra till att
sjukskrivningsprocessen sker med patientens bästa i fokus. För att förbättra och
underlätta dialog parterna emellan samt i bedömning har Socialstyrelsen upprättat
ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Beslutsstödet består av två delar. Det ena
delen består av övergripande principer för sjukskrivning. Den andra delen består
av rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser och
ska vara vägledande för bedömning av arbetsförmåga. Det krävs en personlig
undersökning av patienten för att en läkare ska kunna skriva ett intyg. Varje
undersökning och patient är unik, vilket alltid kräver att en individuell bedömning
med hänsyn till t ex samsjuklighet genomförs. Detta medför att det finns
svårigheter med att standardisera dessa möten i en mall, dock är det möjligt att
använda sig av listor. Region Kronoberg använder sig av och följer det beslutsstöd
som är utarbetat av Socialstyrelsen. Alla läkare i Region Kronoberg utbildas även i
försäkringsmedicin under sin AT och ST utbildning. Under detta tillfälle får
läkarna stöd och råd i hur de ska fylla i intygen på ett korrekt sätt. Arbete pågår för
att upprätta en struktur för kontinuerlig kompetensförsörjning och handledning.
Motionären belyser särskilt problematiken med att slarviga och ofullständiga intyg,
skrivna av läkare inom hälso- och sjukvården får konsekvenser för den enskilda
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eftersom Försäkringskassan inte godkänner dessa. Det som motionären specifikt
refererar till är TV-programmet PLUS granskning av trafikskadeärenden som
sändes i SVT hösten 2017. Granskningen handlade om försäkringsföretagens
bedömning av läkarintyg och inte Försäkringskassans. Trafikskadeärenden
handläggs inte av Försäkringskassan utan av de privata försäkringsföretagen, vars
uppdrag regleras av olika lagstiftningar. Försäkringskassan handlägger
sjukskrivningar och utbetalning av sjukpenning som regleras i
socialförsäkringsbalken. Trafikskadeärenden regleras bland annat av
Trafikförordningen (1998:1276) och i trafikskadelagen (1975:1410). I samband
med en trafikolycka kan du ha rätt till ersättning beroende på vad du drabbats av.
Grundprincipen är att din ekonomiska situation ska vara densamma före skada
som efter. Det du kan få ersättning för är, kostnader, sveda och värk,
inkomstförlust, medicinskinvaliditet samt ärrskador.
För att bedöma om, eller vilken ersättning den skadelidande har rätt till anlitar
försäkringsföretagen läkare. Dessa beskrivs som medicinska rådgivare och har en
annan roll än behandlande läkare. De ska lämna ett utlåtande om orsakssamband
och funktionsförmåga som grundar sig på det medicinska underlaget som finns i
ärendet i förhållande till beviskrav i rättspraxis. De medicinska rådgivarnas
utlåtanden är endast rådgivande, men de följs oftast av försäkringsföretagen och
har därmed en avgörande betydelse för utgången i skadeärendet. Intygen som
motionären hänvisar till hanteras således inte av läkare inom hälso- och sjukvården
och ligger inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet.
Det är dock viktigt att lyfta fram att för de skadelidande är frågan kring
Försäkringsföretagens hantering av deras ärende av stor betydelse.
I Finansinspektionens rapport – Skadereglering vid personskada, som publicerades den
15 december 2017 beskrivs, likt motionärens synpunkt, att en stor del av den kritik
som förts fram av de skadelidande riktar sig mot de läkare som utför medicinsk
rådgivning åt försäkringsföretagen. Det beskrivs att man som drabbad ofta saknar
tilltro till de medicinska bedömningarna. Man ifrågasätter bland annat på vilka
grunder försäkringsföretagen anlitar sina läkare och hur läkarna får sin ekonomiska
ersättning. Det lyfts fram att det även kan vara svårt för de skadelidande att förstå
varför försäkringsföretagen inte enbart ser till läkarnas bedömning utan även på
andra orsakssamband.
I Finansinspektionens rapport beskrivs att det inte verkar förekomma någon
olämplig arvodering till dessa läkare. Dock framkommer att även om
försäkringsföretagens kvalitetsgranskar sina skadeärenden, saknas det en
oberoende granskning. Risken är att om det saknas en oberoende granskning
kommer den medicinska rådgivningen fortsatt bli ifrågasatt. Finansinspektionen
förordar i syfte att kvalitetssäkra den medicinska rådgivningen att den ska stå
under särskild tillsyn. För att det ska finnas möjlighet till åtgärd måste en
myndighet ansvara för tillsynen. Denna tillsyn bör omfatta kriterier som berör krav
på rätt och tillräcklig läkarkompetens inklusive försäkringsmedicinsk utbildning.
Det bör också innefatta frågor om intressekonflikt. Finansinspektionen bedömer
även att det finns ett behov av att utvärdera om de medicinska bedömningarna är
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objektiva, enhetliga och utförda på ett korrekt underlag och är tillräckligt väl
genomförda.
Även om denna process handläggs av försäkringsföretagen så kan
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården spela en roll i utfallet för den
skadelidande. Dels kan det vara svårt för den enskilda individen att särskilja
försäkringsföretagens information och socialförsäkringsprocessen som hanteras av
Försäkringskassan. Förändringar i sjukskrivningsreglerna påverkar även den
process som sker i försäkringsföretagen. Om Försäkringskassan beslutar att en
skadelidande är arbetsför upphör sjukskrivningen och sjukersättningen från
socialförsäkringen. Det kan leda till att den privata försäkringen, som följer
Försäkringskassans beslut, inte heller betalar ut ersättning. Hälso- och sjukvården
har ett ansvar i att skriva ett invaliditetsintyg när bestående medicinsk invaliditet
ska fastställas, vilket i regler kräver ett intyg från hälso- och sjukvården.
Problematiken för den skadelidande uppstår när långa handläggningstider inom
hälso- och sjukvården medför att man får vänta länge på sitt läkarintyg.
Det kan få till följd att försäkringsföretagen frångår läkarintygen (särskilt
invaliditetsintygen) och istället helt förlitar sig på journalanteckningar. Dessa kan
vara väldigt kortfattade och sakna uppgifter som den skadelidande uppgav eller
inte hade möjlighet att uppge i det akuta skedet.
Frågan om tillsyn över försäkringsmedicinska utredningar som landsting och
regioner utför på uppdrag av Försäkringskassan har uppmärksammats. I
promemorior från Socialdepartementet med förslag till utredning inom
socialförsäkring, framgår att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) föreslås
utöva tillsyn över den försäkringsmedicinska utredningsverksamhet som sker inom
landsting och regioner.
Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör inom
sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller
ofullständiga läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba
den enskilda individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt
lidande. Region Kronoberg arbetar aktivt med att förbättra sin roll i
sjukskrivningsprocessen, bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget
arbetar fram en hållbar struktur för kontinuerlig kompetensförsörjning och
handledning för sjukskrivande läkare. Ansvaret att skydda individer som befinner
sig en utsatt situation åligger även andra involverade aktörer. Finansinspektionen
har i sin rapport framhållit att de kommer att föra en dialog med
försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om
försäkringsmedicinska utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de försäkrades
integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Ekonomiska konsekvenser av förslaget är inte aktuellt att bedöma.
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Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående läkarintyg vid sjukskrivning
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Motion till fullmäktige i Region Kronoberg
angående Läkarintyg vid sjukskrivning.

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.

Sverigedemokraterna föreslår därför att:
-

Region Kronoberg tar fram en rutin och en mall för hur läkarintyget skall vara skrivet för att
undvika att Försäkringskassan skall underkänna detsamma.

Jan Lorenzon
Sverigedemokraterna Region Kronoberg
2018-02-13
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§136

Svar på motion: Strategi för att ta
tillvara forskarkompetens inom
Region Kronoberg (18RGK670)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) belyser i en motion att anställda i Region
Kronoberg har möjlighet att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring. Forskningen
har bidragit till att utveckla både verksamheten och den anställde. Motionärerna
konstaterar dock att Region Kronoberg inte har en tydlig strategi för att ta tillvara på
forskarkompetensen och föreslår därmed att Regionfullmäktige beslutar:
att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och forskarutbildades
kompetens ska tas tillvara i verksamheten samt
att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i samarbete med
aktuella universitet.
Region Kronoberg arbetar på flera sätt för att ta tillvara på forskarkompetens i
verksamheten. Exempel på detta är doktorandkollegium, kliniska lektorat, post doc
anslag för meritering till docent och att regionens infrastruktur för forskning har stärkts.
En dialog med Lunds universitet har initierats gällande möjligheter att inrätta
adjungerande professurer.
Yrkanden
- Yngve Filipsson, Eva Johnsson (KD) och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till
motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till motionen, när ärendet återupptas efter
ajournering.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar 10.40-10.45.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Protokollsutdrag
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– Yngve Filipssons (L) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar att
bifalla motionen.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 198 RSAU Svar på motion: Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inom
Region Kronoberg
 Svar på motion - Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inon Region Kronoberg
 Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region Kronoberg
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§198

Svar på motion: Strategi för att ta
tillvara forskarkompetens inom
Region Kronoberg (18RGK670)
Beslut

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

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) belyser i en motion att anställda i Region
Kronoberg har möjlighet att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring. Forskningen
har bidragit till att utveckla både verksamheten och den anställde. Motionärerna
konstaterar dock att Region Kronoberg inte har en tydlig strategi för att ta tillvara på
forskarkompetensen och föreslår därmed att Regionfullmäktige beslutar:
att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och forskarutbildades
kompetens ska tas tillvara i verksamheten
att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i samarbete med
aktuella universitet.
Region Kronoberg arbetar på flera sätt för att ta tillvara på forskarkompetens i
verksamheten. Exempel på detta är doktorandkollegium, kliniska lektorat, post doc
anslag för meritering till docent och att regionens infrastruktur för forskning har stärkts.
En dialog med Lunds universitet har initierats gällande möjligheter att inrätta
adjungerande professurer.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
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- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

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

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

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inon Region Kronoberg
 Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region Kronoberg

Svar på motion
Diarienr: 18RGK670
Handläggare: Maria Rostedt
Datum: 2018-08-16

Regionstyrelsen

Svar på motion – Strategi för att ta tillvara
forskarkompetens inom Region Kronoberg

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

Sammanfattning
Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) belyser i en motion att anställda i
Region Kronoberg har möjlighet att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring.
Forskningen har bidragit till att utveckla både verksamheten och den anställde.
Motionärerna konstaterar dock att Region Kronoberg inte har en tydlig strategi för
att ta tillvara på forskarkompetensen och föreslår därmed att Regionfullmäktige
beslutar:
– att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och
forskarutbildades kompetens ska tas tillvara i verksamheten
– att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i samarbete
med aktuella universitet.
Region Kronoberg arbetar på flera sätt för att ta tillvara på forskarkompetens i
verksamheten. Exempel på detta är doktorandkollegium, kliniska lektorat, post doc
anslag för meritering till docent och att regionens infrastruktur för forskning har
stärkts. En dialog med Lunds universitet har initierats gällande möjligheter att
inrätta adjungerande professurer.
Svar på motion
Underlag till besvarande av motionen är lämnat av verksamhetschef för FoU
Kronoberg. Region Kronoberg har under många år betonat att forskning ska ha en
framskjuten plats i organisationen. Detta ligger väl i linje med många nationella
satsningar. Sedan 2017 görs årligen ett FoU-bokslut enligt fastställda indikatorer
som SKL´s FoU-chefsnätverk tagit fram på uppdrag av landets hälso- och
sjukvårdsdirektörer. FoU-bokslutet för år 2017 visar att Region Kronoberg har
färre forskningsmeriterade medarbetare per 100 000 invånare och färre
doktorander per 100 000 invånare än riksgenomsnittet.
Doktorandkollegium
I Region Kronoberg finns ett Doktorandkollegium för alla doktorander med
anställning i Region Kronoberg, i nuläget 16 doktorander. Ett av syftena med
kollegiet är att stärka forskarstuderande som är yrkesverksamma långt ifrån de
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universitet där de är inskrivna som doktorander. Vidare är syftet att stärka dialogen
med regionens beslutsfattare kring hur forskarkompetens på bästa sätt kan
tillvaratas på ledningsnivå och verksamhetsnivå. Gruppen träffas en gång per
termin.
Nya tjänster för att tillvarata forskarkompetens i Region Kronoberg
Två kliniska lektorat för psykologer. Tjänsterna är uppdelade i tre lika delar. En del
ägnas åt kliniska arbetsuppgifter inom aktuellt specialistområde, en del är kopplad
till undervisning/handledning på psykologprogrammet, Linnéuniversitetet, och en
del ägnas åt forskningsrelaterade uppgifter definierade i samverkan med
centrumchef, FoU Kronoberg och universitetsinstitutionen. Tjänsterna och deras
finansiering ligger helt inom Region Kronoberg.
-

Ett kliniskt lektorat har inrättats inom Psykiatricentrum direkt
underställd centrumchefen. Tjänsten tillsattes i maj 2018.
Ett kliniskt lektorat har inrättats inom Allmänmedicinskt
kompetenscentrum (AMK). Tjänsten är utlyst med sista
ansökningsdag 31 juli 2018.

Ett adjungerat lektorat i psykologi har också tillsats med liknande
tjänstekonstruktion som ovan. Tjänsten tillsattes i maj 2018. Förberedelser pågår
också för kliniska lektorat för andra yrkesgrupper bl. a. disputerade sjuksköterskor.
Post doc anslag för meritering till docent har inrättats
I en extra satsning stimulerar Region Kronoberg nu disputerade medarbetare att
meritera sig vidare till docentur. Detta för att utveckla olika forskningslinjer inom
Region Kronoberg, vara huvudhandledare för doktorander och ha möjlighet att
konkurrera om större nationella/internationella forskningsmedel. En miljon har
avsatts år 2018 för denna satsning. Sista ansökningsdag var 21 juni 2018 och åtta
medarbetare hade då inkommit med en ansökan.
Initiativ för att stärka Region Kronobergs infrastruktur för forskning
Utbildning forskningssjuksköterskor
Utbildning av forskningssjuksköterskor i Good Clinical Practice (GCP) har
initierats. De som gått utbildningen kan stödja forskarnas forskningsprojekt genom
att tillse att upplagda studieprotokoll följs, rekrytera patienter till studierna, följa
upp patienter mm. Första utbildningstillfället (1 dag) med plats för 20 deltagare blir
den 8 november 2018. Utbildningen kommer att upprepas vid minst två tillfällen
2019-2020. En längre utbildning på 7.5 hp planeras också för
forskningssjuksköterskor 2019 och 2020.
En forskningssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som gått ett eller flera
av ovanstående utbildningssteg. Forskningssjuksköterskan har i regel en ordinarie
tjänst inom kliniken med stöd till forskare och deras projekt som ett tillägg i
tjänsten. För en del av dessa studier, ex läkemedelsstudier erhåller kliniken
ersättning enligt särskilt upprättade avtal.
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Utbildning verksamhetschefer
För Region Kronobergs verksamhetschefer hölls utbildning (4 tim) gällande
”Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice” (GCP) den 31 maj. Detta
för att ge introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika
typer av klinisk forskning och för att ge verksamhetscheferna verktyg för att kunna
ställa frågor i samband med nya och pågående projekt och att kunna stötta
projekten på ett bra sätt.
Inrätta adjungerade professurer i samarbete med aktuella universitet
Dialog är initierad med Lunds universitet, Medicinska fakulteten, gällande
möjligheterna att inrätta adjungerade professurer. De är positiva till detta initiativ.
När någon av Region Kronobergs medarbetare meriterat sig så att en adjungering
som professor blir aktuellt kommer Regionen att gå vidare i denna process. När
det blir aktuellt med adjungerad professur för någon medarbetare som har
anknytning till annat lärosäte, så kommer motsvarande kontakter tas med då
aktuellt lärosäte.
Spridning/implementering forskningsresultat i verksamheterna
Medicinska kommittén
I de flesta av Medicinska kommitténs medicinska grupper finns minst en
disputerad medarbetare. Det ligger i linje med den nationella kunskapsstyrningen
som nu är under införande. Kunskapsstyrning är att genom styr-, lednings- och
stödåtgärder bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten.
Det finns tre huvudkomponenter: Kunskapsunderlag, mätsystem och stöd till
förbättring. Samverkan mellan de olika aktörerna på nationell, regional och lokal
nivå är en förutsättning för kunskapsstyrning inom vård och omsorg, liksom
utveckling av ledarskapets roll.
FoU-luncher
Då medarbetare disputerat anordnas FoU-luncher på lasaretten i Växjö och
Ljungby. Inbjudan sker brett till regionens alla medarbetare med intresse för
forskning. Den nydisputerade presenterar studierna i sin avhandling och diskuterar
med åhörarna kring resultaten och dess betydelse för det kliniska arbetet.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Eventuella tillkommande kostnader behandlas i kommande budgetprocess.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region
Kronoberg
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§137

Svar på motion: Åtgärder för att
minska klyftorna i cancervården
(18RGK698)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad samt
att ge regiondirektören i uppdrag att i samband med arbetet med den övergripande
strategin för forskning och utveckling se över hur och med vilken inriktning FoU
Kronoberg att skulle kunna bedriva forskning inom ramen för jämlik hälsa och vård
samt tillfråga regionalt cancerscentrum syd om de bedriver forskning alternativt skulle
kunna bedriva forskning inom detta område.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion redogjort för att
cancerfondens rapport (2018) visar att cancervården inte är jämlik. Enligt cancerfondens
analys förefaller det inte vara någon större skillnad mellan olika grupper när det gäller
insjuknande i cancer men att människor med låg utbildningsnivå har betydligt lägre
chans att överleva sin cancer jämfört med människor med högre utbildningsnivå.
Motionärerna betonar att vården ska enligt lag och Region Kronobergs riktlinjer vara
jämlik för alla människor men statistiken visar att patienter behandlas olika beträffande
utredningar och behandlingar i hälso- och sjukvården. Motionärerna anser därför att det
inte räcker med att konstatera att det finns skillnader i vården utan att vi genom vår
forskning ska ta reda på vad det beror på. Med anledning av ovanstående föreslår
motionärerna följande:
att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför
ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska kunna
föreslå åtgärder för en jämlik vård.
Verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region Kronoberg som hanterar
cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av cancervård i Region
Kronoberg lämnade generellt synpunkter på möjligheterna till forsknings och utveckling
i samband med genomförande av utredningen – Förutsättning att tillskapa ett
cancercentrum i Region Kronoberg (2018).
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Charlotta Svanberg (S).

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid mötet röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande röstar Nej.
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Golnoush Keshavarzi Lundén (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Ja

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Avstår

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

9

6

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet, med resultatet 9 för, 6 mot
och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Göran Giselsson (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad samt
att ge regiondirektören i uppdrag att i samband med arbetet med den övergripande
strategin för forskning och utveckling se över hur och med vilken inriktning FoU
Kronoberg att skulle kunna bedriva forskning inom ramen för jämlik hälsa och vård
samt tillfråga regionalt cancerscentrum syd om de bedriver forskning alternativt skulle
kunna bedriva forskning inom detta område.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 199 RSAU Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
 Svar på motion - Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
 Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§199

Svar på motion: Åtgärder för att
minska klyftorna i cancervården
(18RGK698)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med arbetet med den övergripande strategin
för forskning och utveckling se över hur och med vilken inriktning FoU Kronoberg
skulle kunna bedriva forskning inom ramen för jämlik hälsa och vård, samt tillfråga
Regionalt cancercentrum Syd om de bedriver forskning, alternativt skulle kunna bedriva
forskning inom detta område samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion redogjort för att
cancerfondens rapport (2018) visar att cancervården inte är jämlik. Enligt cancerfondens
analys förefaller det inte vara någon större skillnad mellan olika grupper när det gäller
insjuknande i cancer men att människor med låg utbildningsnivå har betydligt lägre
chans att överleva sin cancer jämfört med människor med högre utbildningsnivå.
Motionärerna betonar att vården ska enligt lag och Region Kronobergs riktlinjer vara
jämlik för alla människor men statistiken visar att patienter behandlas olika beträffande
utredningar och behandlingar i hälso- och sjukvården. Motionärerna anser därför att det
inte räcker med att konstatera att det finns skillnader i vården utan att vi genom vår
forskning ska ta reda på vad det beror på. Med anledning av ovanstående föreslår
motionärerna följande:
att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför
ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska kunna
föreslå åtgärder för en jämlik vård.
Verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region Kronoberg som hanterar
cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av cancervård i Region
Kronoberg lämnade generellt synpunkter på möjligheterna till forsknings och utveckling
i samband med genomförande av utredningen – Förutsättning att tillskapa ett
cancercentrum i Region Kronoberg (2018).
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP).

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

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

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med arbetet med den övergripande strategin
för forskning och utveckling se över hur och med vilken inriktning FoU Kronoberg
skulle kunna bedriva forskning inom ramen för jämlik hälsa och vård, samt tillfråga

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

Regionalt cancercentrum Syd om de bedriver forskning, alternativt skulle kunna bedriva
forskning inom detta område samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
 Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården

Svar på motion
Diarienr: 18RGK698
Handläggare: Eva P Lindberg,
Datum: 2018-08-08

Regionstyrelsen

Svar på motion – angående åtgärder för att minska
klyftorna i cancervården

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med arbetet med den övergripande
strategin för forskning och utveckling se över hur och med vilken inriktning FoU
Kronoberg skulle kunna bedriva forskning inom ramen för jämlik hälsa och vård,
samt tillfråga Regionalt cancercentrum Syd om de bedriver forskning, alternativt
skulle kunna bedriva forskning inom detta område.
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion redogjort för att
cancerfondens rapport (2018) visar att cancervården inte är jämlik. Enligt
cancerfondens analys förefaller det inte vara någon större skillnad mellan olika
grupper när det gäller insjuknande i cancer men att människor med låg
utbildningsnivå har betydligt lägre chans att överleva sin cancer jämfört med
människor med högre utbildningsnivå. Motionärerna betonar att vården ska enligt
lag och Region Kronobergs riktlinjer vara jämlik för alla människor men statistiken
visar att patienter behandlas olika beträffande utredningar och behandlingar i
hälso- och sjukvården. Motionärerna anser därför att det inte räcker med att
konstatera att det finns skillnader i vården utan att vi genom vår forskning ska ta
reda på vad det beror på. Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna
följande:
-

Att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker
till varför ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att
verksamheten därefter ska kunna föreslå åtgärder för en jämlik vård

Verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region Kronoberg som hanterar
cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av cancervård i Region
Kronoberg lämnade generellt synpunkter på möjligheterna till forsknings och
utveckling i samband med genomförande av utredningen – Förutsättning att tillskapa
ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018).
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK698
Handläggare: Eva P Lindberg,
Datum: 2018-08-08

Svar på motion
Sverige har nationellt sett utmaningar i att kunna erbjuda en tillgänglig och jämlik
cancervård och vi ser skillnader i insjuknande och dödlighet i cancer mellan
människor med olika demografisk och socioekonomisk bakgrund. Som
motionärerna beskriver har utbildningsnivå även visat sig ha betydelse. När
insjuknande i alla cancerformer jämförs mellan individer med olika utbildningsnivå
syns ingen större skillnad, men när dödlighet analyseras utifrån utbildningsnivå är
personer med lägre utbildningsnivå klart överrepresenterade. Mellan landsting och
regioner samt mellan olika socioekonomiska grupper ses skillnaderna i väntetider,
användning av nya läkemedel, deltagande i kliniska studier, screeningverksamhet,
samt uppföljningsrutiner för vissa cancersjukdomar. Skillnaderna finner vi även
mellan olika cancersjukdomar, beträffande väntetider, diagnostik och behandling.
Olika faktorer kan orsaka utdragna vårdprocesser och ojämlik behandling i
cancervården. Patientens ”delay” korrelerar ofta med socioekonomiska faktorer.
Ett exempel som lyfts fram i EY-rapporten, Cancer och ojämlikhet (2018) beskrivs att
benägenheten att söka vård och delta i screeningprogram skiljer sig mellan olika
grupper. Kvinnor och personer med enbart grundskoleutbildning avstår oftare
från vård än män och det finns indikationer på att personer i lägre
socioekonomiska grupper deltar i screening i mindre omfattning. Patienter från
högre socioekonomiska grupper följer dessutom behandlings- och
läkemedelsrekommendationer i större utsträckning än personer från lägre
socioekonomiska grupper. Olika grupper har olika förutsättningar att exempelvis
initiera en vårdprocess och ställa krav på behandling och därför behöver
vårdgivare anpassa sig för att inte ojämlikhet ska uppstå. Vårdens ”delay”
korrelerar ofta med väntetider och med vårdkedjor.
För att vården ska kunna bedrivas ut utifrån ett jämlikt förhållningssätt beträffande
vård, behandling och bemötande är systematiska arbetssätt viktiga. En nationellt
prioriterad satsning som ska leda till en mer tillgänglig och jämlik cancervård är de
standardiserade vårdförloppen (SVF). De utgör en garant för att varje patient
utifrån vårdförloppet får samma hantering gällande vilka utredningar och första
behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos och vilka maximala
tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. SVF:erna har bidragit till att korta
ledtider för många cancerpatienter, främst gällande från utredning till start av
första behandling. En annan nationell satsning som genomförts för att betona och
stärka patientens ställning i sin egen vård är att alla patienter med en cancerdiagnos
ska erbjudas en kontaktsjuksköterska. En systematisk struktur med
kontaktsjuksköterskor skapar förutsättningar för en mer jämlik vård och minskade
skillnader i diagnostik och behandling mellan olika patientgrupper och individer.
Kontaktsjuksköterskan ska ha ett tydligt definierat ansvar och koordinerande
funktion gentemot patient och närstående. Kontaktsjuksköterskor har bidragit till
en ökad helhetssyn och därmed minskat gapet mellan olika vårdnivåer och
involverade aktörer.
Det är viktigt att Region Kronoberg aktivt strävar efter att bästa möjliga
cancervård ska gälla för alla länets patienter. I utredningen, Förutsättning för att
tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg framkommer att likt de satsningar som
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK698
Handläggare: Eva P Lindberg,
Datum: 2018-08-08

nationellt prioriteras är det fortsatta arbetet med de standardiserade vårdförloppen
och kontaktsjuksköterskeverksamheten två av Region Kronobergs viktigaste
prioriterade satsningar för att skapa en mer trygg, tillgänglig och jämlik cancervård.
Dessa två ska tillsammans bidra till att vårdprocessen fungerar sömlöst för
patienter och närstående och att ”delays” och ojämlik behandling som uppstår i
hälso- och sjukvården minimeras. Det framkommer i samband med genomförande
av ovanstående utredning av tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och
patienter samt närstående att mycket fungerar bra beträffande arbetet med
vårdförloppen och sjuksköterskeverksamheten. Dock betonas att mycket kan
förbättras och att det finns skäl att fortsätta utveckla cancervården inom dessa
områden.
Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i
samband med återrapportering av utredningen, 2018-06-20 i § 80 att ge hälso- och
sjukvårdsdirektören följande uppdrag
-

fortsätta arbetet med och utveckling av de standardiserade vårdförloppen
som ska ligga till grund för Region Kronobergs cancervård.
tillse att alla patienter med cancer erbjuds kontakt med en namngiven
kontaktsjuksköterska.

Det är även centralt för utvecklingen av cancervården i Region Kronoberg att
detta arbete följs upp och utvärderas kontinuerligt.
Det är betydelsefullt för utvecklingen att kunna ta nästa steg för att kunna nå en
mer jämlik hälsa och vård. För att uppnå detta behöver vi göra mer än att
konstatera att skillnader finns utan det behövs en fördjupad förståelse kring varför
skillnader uppstår, detta oavsett om orsakerna kan härledas till individen,
vårdgivare eller den övergripande samhällsstrukturen. Det är också betydelsefullt
för utvecklingen att studier inom detta inte enbart koncentreras till cancervården
utan även omfattar all hälso- och sjukvård.
I samband med framtagandet av den övergripande strategin för forskning och
utveckling inom Region Kronoberg kan FOU:s möjligheter att bedriva forskning
inom ramen för jämlik hälsa och vård klarläggas.
Inom södra sjukvårdsregion sker samverkan avseende cancersjukvård inom ramen
för Regionalt cancercentrums (RCC) uppdrag. Region Kronoberg bör som
huvudman tillfråga RCC huruvida de bedriver eller skulle kunna bedriva forskning
inom området.
Regionfullmäktige föreslås ge regionstyrelsen i uppdrag att i samband med
framtagandet av strategin för forskning och utveckling ta fram ett underlag som
beskriver hur och om och i så fall med vilken inriktning som FoU Kronoberg
skulle kunna bedriva forskning som kan bidra till en ökad förståelse kring hur vi
bättre när en jämlik hälso- och vård inom all hälso- och sjukvård.
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK698
Handläggare: Eva P Lindberg,
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Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Arbetet avseende standardiserade vårdförlopp och kontaktsjuksköterskor ingår i
ordinarie verksamhet. För forskningssatsningar inom området kan särskilda medel
behövas, vilket får hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Anna Fransson
Ordförande regionstyrelsen

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
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Växjö 2018-04-02

Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i
cancersjukvården

Cancerfonden har nyligen offentliggjort sin analys av att människors utbildningsnivå
har stor betydelse för överlevnad av en cancersjukdom. Enligt analysen finns det
ingen större skillnad mellan olika utbildningsgrupper ifråga om insjuknande i cancer
men lågutbildade har betydligt lägre chans att överleva sin cancer jämfört med
högutbildade.
Högutbildade får ofta mer behandling. Som exempel i Cancerfondens rapport nämns
att sannolikheten för en lågutbildad man att få skelettröntgen vid prostatacancer är
betydligt lägre än att en högutbildad får det. Lågutbildade kvinnor har 40 procents
högre dödlighet i cancer i jämförelse med högutbildade kvinnor. Samma jämförelse
för män är 36 procent.
Vården ska enligt lagen och våra riktlinjer vara jämlik för alla människor. Men
statistiken visar att patienter behandlas olika beträffande utredningar och
behandlingar i vården. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och kräver åtgärder för
hur cancervården ska minska klyftorna beträffande vård och behandling mellan
människor med olika utbildningsnivå.
När nu Cancerfondens rapport visar på att cancervården inte är jämlik, är det viktigt
att vi tar nästa steg och tar reda på orsakerna till detta. Det räcker inte att konstatera
att det finns skillnader i vården, vi måste genom forskning ta reda på vad det beror
på. Region Kronoberg har i sin organisation FoU-enheten som skulle kunna prioritera
denna typ av forskning.
Region Kronoberg bedriver en stor onkologisk verksamhet som berör många
människor. Vi hoppas och utgår alla från att denna bedrivs med ett jämlikt
förhållningssätt beträffande vård, behandling och bemötande. Men för att säkerställa
detta anser vi att det behövs riktlinjer för hur man ska hantera cancervården i länet
för att minimera riskerna för ojämlikhet och därmed onödiga dödsfall.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför
ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska kunna
föreslå åtgärder för en jämlik vård.

Suzanne Frank (M)

Roland Gustbée (M)

Svar på motion:
Uppbyggnad av hospice i
Kronoberg
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§143

Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa vården i
Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en vit fläck på
kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att det i kontakter
med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort behov av
hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med kommunerna och en
lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser att det palliativa
rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden av hospicevården och
att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det poängteras även att
Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region
Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av
cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har synpunkter
inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa rådgivningsteamet.
Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av utredningen,
Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018). Palliativ vård
berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra patienter i behov av långa
vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg. Vård i
livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i hemmet med
stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region Kronoberg finns det
inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet runt. Behovet av en
uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av motionären. Behovet har även
identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och närstående i samband
med genomförandet av utredningen – Förutsättning för att tillskapa ett samlat
cancercentrum i Region Kronoberg. De bedömer att Region Kronoberg behöver bygga
upp och skapa en hållbar struktur för att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga
verksamheter. Palliativ vård berör patienter och deras närstående, både i livets slutskede
och vid behov av långa vårdförlopp.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden 201806-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för uppbyggnad av en
utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och hospice. Uppdraget ska
återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november 2018. De
förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att utreda och ingår i det utredningsuppdrag
som är lämnat till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag







§ 202 RSAU Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 99 HSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 125 PHSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§202

Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Beslut

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

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa vården i
Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en vit fläck på
kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att det i kontakter
med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort behov av
hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med kommunerna och en
lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser att det palliativa
rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden av hospicevården och
att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det poängteras även att
Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region
Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av
cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har synpunkter
inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa rådgivningsteamet.
Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av utredningen,
Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018). Palliativ vård
berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra patienter i behov av långa
vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg. Vård i
livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i hemmet med
stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region Kronoberg finns det
inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet runt. Behovet av en
uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av motionären. Behovet har även
identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och närstående i samband
med genomförandet av utredningen – Förutsättning för att tillskapa ett samlat
cancercentrum i Region Kronoberg. De bedömer att Region Kronoberg behöver bygga
upp och skapa en hållbar struktur för att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga
verksamheter. Palliativ vård berör patienter och deras närstående, både i livets slutskede
och vid behov av långa vårdförlopp.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden 201806-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för uppbyggnad av en
utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och hospice. Uppdraget ska
återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november 2018. De
förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att utreda och ingår i det utredningsuppdrag
som är lämnat till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M).
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 § 125 PHSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
 Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-03

§99

Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa vården i
Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en vit fläck på
kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att det i kontakter
med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort behov av
hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med kommunerna och en
lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser att det palliativa
rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden av hospicevården och
att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det poängteras även att
Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region
Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av
cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har synpunkter
inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa rådgivningsteamet.
Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av utredningen,
Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018). Palliativ vård
berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra patienter i behov av långa
vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg. Vård i
livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i hemmet med
stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region Kronoberg finns det
inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet runt. Behovet av en
uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av motionären. Behovet har även
identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och närstående i samband
med genomförandet av utredningen – Förutsättning för att tillskapa ett samlat
cancercentrum i Region Kronoberg. De bedömer att Region Kronoberg behöver bygga
upp och skapa en hållbar struktur för att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga
verksamheter. Palliativ vård berör patienter och deras närstående, både i livets slutskede

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-03

och vid behov av långa vårdförlopp.
Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden 201806-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för uppbyggnad av en
utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och hospice. Uppdraget ska
återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november 2018. De
förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att utreda och ingår i det utredningsuppdrag
som är lämnat till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
 § 101 RSAU Tidssättning av motion - Uppbyggnad av Hospice i Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-29

§125

Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa vården i
Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en vit fläck på
kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att det i kontakter
med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort behov av
hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med kommunerna och en
lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser att det palliativa
rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden av hospicevården och
att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det poängteras även att
Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region
Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av
cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har synpunkter
inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa rådgivningsteamet.
Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av utredningen,
Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018). Palliativ vård
berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra patienter i behov av långa
vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg. Vård i
livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i hemmet med
stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region Kronoberg finns det
inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet runt. Behovet av en
uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av motionären. Behovet har även
identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och närstående i samband
med genomförandet av utredningen – Förutsättning för att tillskapa ett samlat
cancercentrum i Region Kronoberg. De bedömer att Region Kronoberg behöver bygga
upp och skapa en hållbar struktur för att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga
verksamheter. Palliativ vård berör patienter och deras närstående, både i livets slutskede

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-29

och vid behov av långa vårdförlopp.
Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden 201806-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för uppbyggnad av en
utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och hospice. Uppdraget ska
återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november 2018. De
förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att utreda och ingår i det utredningsuppdrag
som är lämnat till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
 § 101 RSAU Tidssättning av motion - Uppbyggnad av Hospice i Kronoberg

Svar på motion
Diarienr: 18RGK790
Handläggare: Lisa Eriksson,
Datum: 2018-08-13

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – angående uppbyggnad av hospice i
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa
vården i Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en
vit fläck på kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att
det i kontakter med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort
behov av hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med
kommunerna och en lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser
att det palliativa rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden
av hospicevården och att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det
poängteras även att Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i
länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i
Region Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med
erfarenhet av cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har
synpunkter inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa
rådgivningsteamet. Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av
utredningen, Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018).
Palliativ vård berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra patienter i
behov av långa vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg.
Vård i livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i
hemmet med stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region
Kronoberg finns det inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet
runt. Behovet av en uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK790
Handläggare: Lisa Eriksson,
Datum: 2018-08-13

motionären. Behovet har även identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare,
specialister och närstående i samband med genomförandet av utredningen –
Förutsättning för att tillskapa ett samlat cancercentrum i Region Kronoberg. De bedömer att
Region Kronoberg behöver bygga upp och skapa en hållbar struktur för att kunna
ge en god palliativ vård inom samtliga verksamheter. Palliativ vård berör patienter
och deras närstående, både i livets slutskede och vid behov av långa vårdförlopp.
Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden
2018-06-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att
ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för
uppbyggnad av en utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och
hospice. Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i november 2018. De förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att
utreda och ingår i det utredningsuppdrag som är lämnat till hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Svar på motion
Palliativ vård indelas i allmän och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård
ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård. Flertalet patienter har palliativa vårdbehov
som kan tillgodoses med allmän palliativ vård. Denna vård ges i Region Kronoberg
på sjukhus, särskilda boenden eller i hemmet. En mindre andel patienter med
komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov har behov av
specialiserad palliativ vård. Denna vård ges av ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
Palliativa rådgivningsteamet är ett sådant team som arbetar för att stärka
samarbetet mellan sluten och öppen vård. Teamet gör hembesök tillsammans med
kommunens sjuksköterskor och hjälper till i kontakter mellan olika vårdgivare.
Teamet ger även fortbildning och handledning kring omvårdnadssituationer som
kan uppstå i hemmet samt ger stöd vid tekniskt avancerad sjukvård i hemmet.
Teamet utgår från Växjö respektive Ljungby och täcker tillsammans hela
Kronobergs län. Rådgivningsteamet arbetar dagtid måndag till fredag och består av
läkare, sjuksköterskor och kurator.
Enligt EAPCs (European Association for Palliative Care) ”Whitepaper on
standards and norms for hospice and palliative care in Europe” skattas behovet av
vårdplatser på specialiserade palliativa vårdenheter med minst 50-100 platser per
1 000 000 invånare. Vilket för Region Kronobergs dels skulle betyda att det finns
ett behov av 10-20 palliativa vårdplatser.
Palliativt centrum för samskapad vård bildades den 1 januari 2013 och finansieras
av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.
Centrumet ska fokusera på kliniknära forskning i samverkan mellan akademi och
den kliniska verksamheten och ska verka för en snar omsättning av
forskningsresultaten i vården. Målet är att all personal ska vara välutbildad för att
tillsammans med patienter och närstående skapa en väl fungerande palliativ vård
för alla i Småland. Vården ska utvecklas så att dessa parter tillsammans med
forskare tillämpar evidensbaserad vård i ett kontinuerligt, integrativt lärande. Detta
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK790
Handläggare: Lisa Eriksson,
Datum: 2018-08-13

stärker patienters och närståendes inflytande och delaktighet i vården och ökar
vårdkvaliteten.
Som beskrivet ovan finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region
Kronoberg. Det finns heller inte tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet
runt. I nuläget kan vård i livets slut erbjudas på ordinarie vårdplatser på
akutvårdplatser och i hemmet med stöd av hemsjukvård och palliativa
rådgivningsteamet. Tillfrågade verksamhetsföreträdare, specialister och närstående
menar att Region Kronoberg behöver bygga upp och skapa en hållbar struktur för
att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga verksamheter, hela dygnet varje
dag i veckan. Palliativ vård berör patienter och deras närstående, både i livets
slutskede och vid behov av långa vårdförlopp. Kapaciteten för att bedriva palliativ
vård varierar mellan avdelningarna och det finns olika möjligheter för
avdelningarna att kunna ge en bra omvårdnad. Patienter och närstående kan idag
inte välja hur de vill vårdas den sista perioden i livet. Alla kan och vill inte vårdas
hemma, alla vill heller inte vårdas på en avdelning där ”vanliga” rutiner följs och
det är mycket liv och rörelse runtomkring. Region Kronoberg behöver även
säkerställa att det finns kompetens att möta vårdbehov vid svåra smärtor under
behandling. I utredningen – Förutsättning för tillskapande av ett samlat cancercentrum i
Region Kronoberg bedömer sammantaget de tillfrågade verksamhetsföreträdarna,
specialisterna och närstående att omvårdnaden och bemötande av patienter och
närstående i livets slutskede kan förbättras.
Behovet av en uppbyggnad av palliativ vård har identifierats av motionären men
även i samband med ovan nämnd utredning. Återrapporteringen av utredningen
behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-06-18 § 80 som beslutade att
ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för
uppbyggnad av en utökad palliat iv specialistkompetens, palliativa vårdplatser och
hospice. Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i november 2018. Förslagen som framställs i motionen kommer att
ingå i hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att utreda.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag beaktas i samband med att
uppdraget om palliativ vård återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden i
november 2018.

Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
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Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg
Flera län i Sverige har infört Hospice som är en vård dygnet runt för patienter som har en obotlig sjukdom i
livets slutskede. Vården innebär att man tar hänsyn till hela människans behov. Det gäller smärtlindring och
medicinsk vård men även ett omhändertagande av patientens och anhörigas existentiella frågor och samtal
erbjuds av utbildad och erfaren personal.
Hospice är en utvecklad form av palliativ vård. Personalen arbetar i specialiserade team under dygnets alla
timmar och är tillgängliga för såväl patienterna som deras familjer. Det innebär en ovärderlig trygghet för alla
och även de närstående kan vara delaktiga i vården.
Allmän palliativ vård ges idag i Kronoberg till patienter som har behov av personal med grundläggande
kompetens i palliativ vård. Den ges på sjukhus, i särskilda boenden eller i hemmet. Flertalet patienter har
palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän palliativ vård.
Ett mindre antal patienter har behov av mer specialiserad palliativ vård. I Kronoberg idag finns det Palliativa
rådgivningsteamet som gör hembesök tillsammans med kommunernas sjuksköterskor och ger stöd kring
vårdsituationer och vid avancerad teknisk vård i hemmet. Teamet utgår från både Växjö och Ljungby och täcker
hela länet. Rådgivningsteamet arbetar dagtid måndag till fredag och består av läkare, sjuksköterskor och kurator.
Kronoberg är något av en vit fläck på kartan beträffande främst den specialiserade palliativa vården. Det är enligt
Prioriteringsutredningen dock ett prioriterat vårdområde som likställs med akutsjukvård. Vid kontakter med den
medicinska professionen inom vården framkommer att man ser ett stort behov av hospicevård i vårt län. Detta
involverar även samarbete med kommunerna och en lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Vårt palliativa
rådgivningsteam kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden hospicevården. Bedömningen är också att
Palliativt Centrum kan bidra med kompetens och Kampradstiftelsen torde vara intresserad av Hospicevård i
länet!
Med anledning av ovanstående föreslår jag
Att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder förutsättningarna för att bygga upp en
Hospicevård på lämplig plats för behövande patienter från hela länet.

Suzanne Frank (m)
2018-04-16

Svar på motion: Region
Kronoberg som
energiproducent
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

§138

Svar på motion: Region Kronoberg
som energiproducent (18RGK1299)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har inkommit med en motion
avseende Region Kronoberg som energiproducent. I motionen föreslås fullmäktige
besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera
solceller på regionens fastigheter, samt att planerna läggs in i investeringsplanen vid
kommande budgetbehandling.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) och ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till
motionen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Joakim Pohlman (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Britt-Louise Berndtssons (C) och ordförande Anna Franssons (S) bifallsyrkande till
motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar att
bifalla motionen.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-18

Beslutsunderlag

 § 201 RSAU Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 Motion - Region Kronoberg - energiproducent

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§201

Svar på motion: Region Kronoberg
som energiproducent (18RGK1299)
Beslut

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

Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har inkommit med en motion
avseende Region Kronoberg som energiproducent. I motionen föreslås fullmäktige
besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera
solceller på regionens fastigheter, samt att planerna läggs in i investeringsplanen vid
kommande budgetbehandling.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, september 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

 Motion - Region Kronoberg - energiproducent

Svar på motion
Diarienr: 18RGK1299
Handläggare: Magnus Fransson, Fastighetsavdelningen
Datum: 2018-08-20

Regionstyrelsen

Svar på motion – Region Kronoberg som
energiproducent

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

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har inkommit med en motion
avseende Region Kronoberg som energiproducent. I motionen föreslås fullmäktige
besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera
solceller på regionens fastigheter, samt att planerna läggs in i investeringsplanen
vid kommande budgetbehandling.
Svar på motion
Region Kronoberg installerade sin första solenergianläggning redan 1987. Då i
form av 260kvm solfångare monterade på taket till hus 7A inom Ljungby
lasarettsområde som generar ca 100MWh varmvatten för uppvärmning. Sedan
dess har dessa kompletterats med solceller med en effekt på 43kWp (kiloWattpeak
= teoretisk maximal uteffekt, eller toppeffekt) på taket till hus 7K.
Utöver anläggningarna i Ljungby har Folktandvårdens tak på Teleborg i Växjö
försetts med solceller med en toppeffekt på 12kWp, samt att det kommer
installeras solceller med en total effekt på 70 – 90kWp på de nya byggnader för
Vuxenpsykiatrin och habiliteringen som nu är under uppförande på Sigfrid.
Regionstyrelsen fastställer i den årliga investeringsplanen objekt över 15 miljoner
kronor. I varje enskilt fastighetsobjekt utreds förutsättningar för att placera
solceller på fastigheten vid nybyggnation och ombyggnation.
Förutsättningar

Region Kronoberg har tidigare gjorts en enklare kartläggning med syfte att
identifiera lämpliga tak och lägen där man ur ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv bedömt det möjligt att installera solceller. Takets lutning samt dess
väderstreck har utgjort de viktigaste urvalskriterierna i denna kartläggning.
Beräkningar visar att det på dessa tak, och med beaktande av dessa kriterier är
möjligt att installera sol-elanläggningar som genererar motsvarande ca 2-3% av
Region Kronobergs totala behov av el. I denna beräkning har man begränsat sig
till solceller. Solfångaralternativet har inte utretts då avsättningen för varmvatten är
betydligt mer begränsad jämfört med el.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 18RGK1299
Handläggare: Magnus Fransson, Fastighetsavdelningen
Datum: 2018-08-20

En jämförelse har även gjorts där man utgått från att man skulle fylla Region
Kronobergs samtliga tak med solceller med senaste prestanda och där alla andra
förutsättningar är optimala. Dessa högst teoretiska beräkningar visar en
energiproduktion motsvarande 50-60% av Region Kronobergs totala
elförbrukning. Det är dock viktigt att betona att dessa beräkningar är hypotetiska
då man har utgått från att alla tak vetter mot söder och att inget skuggar taken,
samt att man nyttjar varje kvadratmeter, vilket i realiteten inte är möjligt.
Innan beslut kan fattas om en enskild solcellsanläggning måste det undersökas om
den aktuella byggnadens tekniska status medger de laster en takmonterad
solcellsanläggning medför. Likaså om takets ytskikt har en kvarvarande teknisk
livslängd som någorlunda motsvarar den planerade solcellsanläggningens. Om så
inte är fallet bör även taket renoveras i samband med ett solcellsmontage. I vissa
fall kan det även krävas konstruktionstekniska förstärkningar av själva
takkonstruktionen innan en solcellsanläggning kan monteras. Allt detta
sammantaget påverkar installationskostnaden som därmed varierar stort från
installation till installation.
Det finns inga formella lagstyrda hinder för Region Kronoberg att sälja den
eventuella sol-el som befintliga och kommande solenergianläggningar
egenproducerar, men själva inte förbrukar. Däremot är det, mot bakgrund av
ovanstående redovisade förutsättningar, regionstyrelsens uppfattning att Region
Kronoberg under överskådlig framtid kommer ha avsättning för all
egenproducerad energi inom sina egna anläggningar.
Regionstyrelsens arbetsutskott är politiskt styrgrupp för beredning av Region
Kronobergs hållbarhetsprogram som regionfullmäktige ska ta ställning till tidig vår
2019. Egenproducerad energi är en del i detta arbete som föreslås ge stor prioritet.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget i motionen tas ställning till i varje
enskilt beslut i samband med den årliga investeringsplanen där objekt över 15
miljoner kronor fastställs av styrelsen. För investeringar i objekt under 15 miljoner
kronor som sker på delegation görs samma bedömning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion Region Kronoberg som energiproducent

Sida 2 av 2

2018-07-17

Motion till Regionfullmäktige
Region Kronoberg – energiproducent
Region Kronoberg har i regionala utvecklingsplanen som övergripande mål att Kronobergs
län ska bli ett plusenergilän. En förutsättning att lyckas med det är att alla i länet, gör vad
som är möjligt för att producera miljövänlig energi.
Region Kronoberg har ett stort antal vårdbyggnader med platta tak. Tak som är möjliga att
placera solceller på och därmed leverera el till eget och andras behov. Vi borde lätt kunna bli
självförsörjande och dessutom kanske kunna leverera ström till andras behov. Ett bidrag till
målet som plusenergilän.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta
Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera solceller
på regionens fastigheter.
Att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande budgetbehandling

Växjö 2018-07-17
Sven Sunesson och Bengt-Göran Birgersson, Centerpartiet

Svar på revisionsrapport –
Granskning av
upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till
implementerat system (RIS)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-27

§120

Svar på revisionsrapport:
Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
(18RGK787)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan lämnas en sammanfattning av
regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisorernas
rekommendationer:
- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för upphandlingar
av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd
avseende revisorernas rekommendation att genomföra ytterligare en genomlysning av
implementeringen av röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som
gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de
åtgärder som varit nödvändiga och möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt
arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 20192022 där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen vidta någon
ytterligare åtgärd.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-27

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Revisorerna
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag

 §173 RSAU Svar på revisionsrapport: Granskning av upphandlingsuppdrag - från
behovsanalys till implementerat system (RIS).
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§173

Svar på revisionsrapport:
Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS).
(18RGK787)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan lämnas en sammanfattning av
regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisorernas
rekommendationer:
- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för upphandlingar
av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd
avseende revisorernas rekommendation att genomföra ytterligare en genomlysning av
implementeringen av röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som
gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de
åtgärder som varit nödvändiga och möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt
arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 20192022 där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen vidta någon
ytterligare åtgärd.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Datum: 2018-05-18
Identifierare: 119331
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapporten Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan
lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens
svar på revisorernas rekommendationer:


Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid
innan befintliga avtal löper ut.



Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta
särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra
ytterligare en genomlysning av implementeringen av
röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.



Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den
delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälsooch sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och
möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022 där
arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen
vidta någon ytterligare åtgärd.

Datum: 2018-05-18
Identifierare: 119331
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
på revisionens rekommendationer.
Framtida riskanalyser
Revisionen rekommenderar att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta
och konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva
en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande implementering av
systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka åtgärder som behöver
vidtas om en identifierad risk inträffar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens svar

Region Kronoberg genomförde en riskanalys inför återanskaffningen av ett
röntgeninformationssystem. Riskanalysen genomfördes med en bred
referensgrupp bestående av flera kompetenser. Precis som påpekas i
revisionsrapporten var tiden knapp för beredningsarbetet. Främsta orsaken till
detta var att befintlig leverantör meddelat att man skulle upphöra med
supporttjänsterna inom kort. Trots den knappa beredningstiden anser
regionstyrelsen att riskanalysen var korrekt och relevant.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är således att
hänsyn togs till den riskanalys som genomfördes. I det läget fanns ingen anledning
av att misstro att leverantören inte skulle kunna leverera det som var beställt. GE
Health Care är en av världens största leverantörer inom området och deras
röntgeninformationssystem finns i drift på drygt 500 sjukhus i världen. En analys
av GE Health Cares förmåga att leverera ifrågasattes inte eller analyserades inte
särskilt, mot bakgrund av dess storlek och referenser, samt utifrån den
informationsförfrågan som gjordes initialt.
De allvarliga brister som uppstod i implementeringen av det nya systemet berodde
delvis på att leverantören inte kunde leverera i enlighet med beställning (funktion),
men också på att den beställda utbildningen av det nya systemet inte genomfördes
enligt plan, vilket i sin tur fick konsekvenser för verksamheten och för patienter.
Mot bakgrund av det som är beskrivet ovan avser regionstyrelsen vidta åtgärder
för att tillse att beredningstiden för upphandlingar av system av denna storlek och
karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
Genomlysning av implementeringen av systemet
Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen gör en mer genomgripande
genomlysning som grundligt och mer omfattande belyser de brister i arbetet med
implementering som funnits vad gäller tester, kontroller, och beslut om driftstart.
Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt och metodik för anskaffning av
system motsvarande RIS. Syftet med en sådan genomlysning är att identifiera vad
som behöver åtgärdas för att motsvarande inte ska upprepas.

Datum: 2018-05-18
Identifierare: 119331
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fullmäktiges revisorer
med den granskningsrapporten som nu är genomförd redan har genomfört den
föreslagna genomlysningen. Granskningsrapporten har belyst faserna från
behovsanalys till implementering och i detta arbete har intervjuer och dokument
granskats. Regionstyrelsen finner det inte nödvändigt att genomföra ytterligare en
genomlysning utan anser att revisionens granskningsplan mycket väl kan utgöra
utgångspunkt för de åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden ämnar vidta med anledning av fullmäktigerevisorernas
rekommendationer så som är beskrivet i svar på granskningsrapport.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd.
Tydligare politisk beredning
Revisionen rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande
implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor
verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En
tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett
tydligt beslutsunderlag.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionfullmäktiges organisationsutskott bereder Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022. I beredningen av reglementen för den politiska
organisationen har ansvaret för upphandlingsfrågor diskuterats. Regionstyrelsen
har idag ansvaret för upphandlingsfrågor inom ramen för sitt ansvarsområde.
Uppgiften är sedan delegerad i regionstyrelsens delegationsordning till
upphandlingschef.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig frågande till
revisionens analys att frågan om upphandling av ett röntgeninformationssystem
borde betraktats som en nyinvestering istället för en återanskaffning. I reglemente
och tillhörande delegationsordning för regionstyrelsen görs ingen skillnad mellan
upphandling av återanskaffning eller nyinvestering. Inget av dessa är föremål för
politiska beslut i själva ärendet om upphandling. Däremot är de båda föremål för
politiska beslut i den årliga investeringsplan som regionstyrelsen fastställer, vilket
öppnar för transparens i det politiska beslutsunderlaget.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar delvis revisionens
rekommendation att en politisk beredning i form av att fastställa upphandlingsplan
eller liknande för upphandlingar inom Region Kronoberg över ett visst belopp kan
medföra en tydligare politisk förankring och framförallt insyn.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig tveksam till om en
politisk beredning av den aktuella upphandlingen samt implementeringen av
röntgeninformationssystemet hade haft en avgörande skillnad för resultatet. Det
faktum att systemet inte levererats och därmed inte kunnat implementeras på ett
tillfredsställande sätt kan i flera avseende förklaras genom brister som avser
leverantörens hantering, precis som påtalas i revisionsrapporten. Regionstyrelsen
har fått information om bristerna i implementeringen och konsekvenserna av
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detsamma vid flera tillfällen. Regionstyrelsen anser att den politiska organisationen
varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som gäller, och
att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder
som varit nödvändiga och möjliga.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte i nuläget vidta
särskild åtgärd med anledning av revisionens rekommendation.
Organisationsutskottet bereder för närvarande arbetsordningar och reglementen
för styrelser, nämnder och utskott. Regionfullmäktige har i juni 2018 fastställt
politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022, där arbetsutskottet
ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst
belopp.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-25
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Svar på revisionsrapport:
Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS).
(18RGK787)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande:
- Att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta och konsekvensbeskriva risker
omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva en effektiv hälso- och sjukvård som
risker gällande implementering av systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka
åtgärder som behöver vidtas om en identifierad risk inträffar.
- Att regionstyrelsen gör en mer genomgripande genomlysning som grundligt och mer
omfattande belyser de brister i arbetet med implementering som funnits vad gäller
tester, kontroller, och beslut om driftstart. Genomlysningen kan också omfatta
arbetssätt och metodik för anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att motsvarande inte ska
upprepas.
- Revisorerna rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande
implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor verksamhetsförändring,
ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En tydligare politisk beredning bör
medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett tydligt beslutsunderlag.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
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att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS) - hälso- och sjukvårdsnämnden
 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS)

Datum: 2018-06-04
Identifierare: 120416
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande:






Att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta och
konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att
bedriva en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande
implementering av systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka
åtgärder som behöver vidtas om en identifierad risk inträffar.
Att regionstyrelsen gör en mer genomgripande genomlysning som
grundligt och mer omfattande belyser de brister i arbetet med
implementering som funnits vad gäller tester, kontroller, och beslut om
driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt och metodik för
anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att
motsvarande inte ska upprepas.
Revisorerna rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar
motsvarande implementering av ett röntgen informationssystem, med så
stor verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk
beredning. En tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare
ansvarsfördelning och ett tydligt beslutsunderlag.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
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Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
på revisionens rekommendationer.
Framtida riskanalyser
Revisionen rekommenderar att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta
och konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva
en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande implementering av
systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka åtgärder som behöver
vidtas om en identifierad risk inträffar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens svar

Region Kronoberg genomförde en riskanalys inför återanskaffningen av ett
röntgeninformationssystem. Riskanalysen genomfördes med en bred
referensgrupp bestående av flera kompetenser. Precis som påpekas i
revisionsrapporten var tiden knapp för beredningsarbetet. Främsta orsaken till
detta var att befintlig leverantör meddelat att man skulle upphöra med
supporttjänsterna inom kort. Trots den knappa beredningstiden anser
regionstyrelsen att riskanalysen var korrekt och relevant.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är således att
hänsyn togs till den riskanalys som genomfördes. I det läget fanns ingen anledning
av att misstro att leverantören inte skulle kunna leverera det som var beställt. GE
Health Care är en av världens största leverantörer inom området och deras
röntgeninformationssystem finns i drift på drygt 500 sjukhus i världen. En analys
av GE Health Cares förmåga att leverera ifrågasattes inte eller analyserades inte
särskilt, mot bakgrund av dess storlek och referenser, samt utifrån den
informationsförfrågan som gjordes initialt.
De allvarliga brister som uppstod i implementeringen av det nya systemet berodde
delvis på att leverantören inte kunde leverera i enlighet med beställning (funktion),
men också på att den beställda utbildningen av det nya systemet inte genomfördes
enligt plan, vilket i sin tur fick konsekvenser för verksamheten och för patienter.
Mot bakgrund av det som är beskrivet ovan avser regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan
befintliga avtal löper ut.
Genomlysning av implementeringen av systemet
Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
gör en mer genomgripande genomlysning som grundligt och mer omfattande
belyser de brister i arbetet med implementering som funnits vad gäller tester,
kontroller, och beslut om driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt
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och metodik för anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att motsvarande inte
ska upprepas.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fullmäktiges revisorer
med den granskningsrapporten som nu är genomförd redan har genomfört den
föreslagna genomlysningen. Granskningsrapporten har belyst faserna från
behovsanalys till implementering och i detta arbete har intervjuer och dokument
granskats. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden finner det inte
nödvändigt att genomföra ytterligare en genomlysning utan anser att revisionens
granskningsplan mycket väl kan utgöra utgångspunkt för de åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar vidta med anledning av
fullmäktigerevisorernas rekommendationer så som är beskrivet i svar på
granskningsrapport.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd.
Tydligare politisk beredning
Revisionen rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande
implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor
verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En
tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett
tydligt beslutsunderlag.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionfullmäktiges organisationsutskott bereder Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022. I beredningen av reglementen för den politiska
organisationen har ansvaret för upphandlingsfrågor diskuterats. Regionstyrelsen
har idag ansvaret för upphandlingsfrågor inom ramen för sitt ansvarsområde.
Uppgiften är sedan delegerad i regionstyrelsens delegationsordning till
upphandlingschef.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig frågande till
revisionens analys att frågan om upphandling av ett röntgeninformationssystem
borde betraktats som en nyinvestering istället för en återanskaffning. I reglemente
och tillhörande delegationsordning för regionstyrelsen görs ingen skillnad mellan
upphandling av återanskaffning eller nyinvestering. Inget av dessa är föremål för
politiska beslut i själva ärendet om upphandling. Däremot är de båda föremål för
politiska beslut i den årliga investeringsplan som regionstyrelsen fastställer, vilket
öppnar för transparens i det politiska beslutsunderlaget.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar delvis revisionens
rekommendation att en politisk beredning i form av att fastställa upphandlingsplan
eller liknande för upphandlingar inom Region Kronoberg över ett visst belopp kan
medföra en tydligare politisk förankring och framförallt insyn.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig tveksamma till om en
politisk beredning av den aktuella upphandlingen samt implementeringen av
röntgeninformationssystemet hade haft en avgörande skillnad för resultatet. Det
faktum att systemet inte levererats och därmed inte kunnat implementeras på ett
tillfredsställande sätt kan i flera avseende förklaras genom brister som avser
leverantörens hantering, precis som påtalas i revisionsrapporten. Regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden har fått information om bristerna i
implementeringen och konsekvenserna av detsamma vid flera tillfällen.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning
som gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören
vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte i nuläget vidta
särskild åtgärd med anledning av revisionens rekommendation.
Organisationsutskottet bereder för närvarande arbetsordningar och reglementen
för styrelser, nämnder och utskott. Regionfullmäktige väntas fastställa politisk
organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022, där arbetsutskottet föreslås
ansvara för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst
belopp.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilagor: Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

Informationsärende:
Regionstyrelsens årliga
beslut om Region
Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet
under 2017
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-27

§111

Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
(18RGK510)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
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föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls
vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen Kulturparken
Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg AB under ett antal
år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora underskott. Resultatet dessa år
har sedan varit runt noll eller positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att
kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om
bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
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- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Regiondirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag

 §163 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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§163

Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
(18RGK510)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
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föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls
vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen Kulturparken
Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg AB under ett antal
år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora underskott. Resultatet dessa år
har sedan varit runt noll eller positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att
kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om
bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S),
ersättaren Yngve Filipsson (L) samt kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK510
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs
hel- och delägda bolags verksamhet under 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen:









AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB

har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, helSida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK510
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

eller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg
AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller positivt. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Marin Myrskog
Regiondirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017, med bilagor

Sida 2 av 2

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK510
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2017
Ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2017 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avsåg förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2017. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet skulle återbetalas senast den 30 september 2017 men betalades först i
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december 2017. Vidare har bolaget från tidigare år ytterligare tre mer långsiktiga
lån från Region Kronoberg på totalt 24,5 mnkr, varav det ena skulle varit
amorterat med 1 mnkr senast i december 2017, men den amorteringen är
fortfarande inte gjord.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren har sedan varit runt noll eller positivt. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren har sedan varit betydligt mer positivt än
budgeterat. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas
sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Bolaget
beslutade 2017 att balanserade vinstmedel inte får understiga 2 mnkr. Om bolaget
skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas men beslutet att balanserade vinstmedel inte får understiga 2 mnkr
motverkar det.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
bolagsordning.
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Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har senaste åren budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet de senaste åren har sedan varit positiva. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas men
utifrån bolagets balanserade vinstmedel bedöms risken i nuläget som liten.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2017
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2017
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2017
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under 2017
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet
under 2017
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2017
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
2017
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2017
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-27

§112

Uppföljning av intern kontroll i
Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 (18RGK509)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2017.
Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017.
Expedieras till

Kanslidirektör
AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-27

IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag

 §164 RSAU Uppföljning av internkontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§164

Uppföljning av internkontroll i
Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 (18RGK509)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2017.
Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag











Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

 Borttagen på grund av personuppgifter.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK509
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017.

Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag
är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år
2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
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Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
Ärende
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
I enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag,
stiftelser och föreningar” ska bolagen för att uppfylla informationskravet avge en
årlig redovisning där bolagets ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör beskriver:




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

I enlighet med riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska det ske i den
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Uppföljning av den interna kontrollen i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.

Sideum Innovation AB
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK509
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
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Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat
brister i den interna kontrollen.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
Bilagor: Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - AB Destination
Småland (18RGK509-7)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - RyssbyGymnasiet
AB (18RGK509-8)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - Kulturparken
Småland AB (18RGK509-5)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 – Växjö Småland
Airport AB (18RGK509-2)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - AB Regionteatern
Blekinge- Kronoberg (18RGK509-1)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB (18RGK509-6)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB (18RGK509-4)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - IT-plattform
Småland & Öland AB (18RGK509-3)
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Internkontroll för 2017
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

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

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

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

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

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180320/MN

Delegationsordning finns och är antagen av styrelsen.

Bör revideras i HR funktionen. Ordet

Ja

HR funktionen bör ses över och förtydligas.

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

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Styrelsebeslut
Kontrollera att beslut som fattats
samt fastställts av styrelsen
verkställs.

Aktiebok
Kontrollera att atieboken finns
och att den är aktuell.
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Organisationsschema
Kontrollera att aktuellt organisationsschema för bolaget och
organisationen finns.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Samverkansavtal St. Smålands
museum och Kronobergsarkivet
Kontrollera att samverkansavtal mellan
Kulturparken Småland, St. Smålands
museum samt Kronobergsarkivet
finns och att de är aktuella.

180320/MN
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X

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

Kommunallagen
Kontrollera att bolaget bedriver
sin verksamhet inom de ramar
som gäller för den kommunala
kompetensen, prinicperna och att
viktiga beslut ges möjlighet att tas av
fullmäktige.
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Inköp
Kontroll inköp enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU.
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t

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Vi arbetar kontinerligt med att se över samtliga

Kontakt behöver göras med ägarna för

avtal. KP behöver en rutin över hur vi ska kunna
få hänga med på ägarnas upphandlingar, då KP
är små och det är mycket arbete för att genomföra
en upphandling själva.

att få till en bra rutin över aktuella upphandlingar samt att vi kan få en kontaktperson på respektive ägares upphandlingsenhet.

I aktieägaravtalet finns ett direktiv om att KP skall

Dokumenthanteringsplan skall utarbetas

följa Region Kronobergs dokumenthanteringsplan

snarast så att handlingarna med säkerhet

men KP har inte kunnat ta del av en sådan eftersom

hanteras enligt arkivlagen.

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

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180514/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Samverkansavtalet mellan KP och St Smålands
museum behöver revideras, då förändringar

Ja

i organisationen har gjorts med tiden.
180514/TS

Nej

Samverkansavtal med Kronobergsarkivet behöver ej
justeras utan det är intakt.

Avviker från planen enl följande:
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Samarbetsavtal med
Hembygdsföreningen
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Hembygdsförbundet och
att det är aktuellt.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja, se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina

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

X

Ja, se kommentar

180320/MN

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Ett nytt samverkansavtal är skrivet
med de lokala fackliga organisationerna.

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

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

X

Ja

180410/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina
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Samarbetsavtal med
Vilhelm Moberg sällskapet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Vilhelm Moberg sällskapet
och att det är aktuellt.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina

EKONOMI
Attestrutiner
Kontroll av att attestantförteckning och instruktion
är aktuell.

Attestrutiner
Kontrollera att attest är utfört
av behörig personal.

X
180410/TS

Det finns en ny antagen av styrelsen till 2018.
Det är några personer som har slutat och vi
har fått göra några justeringar. Nu behöver den
komplettera attestförteckningen med
någras underskrifter.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Leverantörsfakturor
Kontroll av kontering
av fakturor, att inga fakturor
flyttas mellan bolaget/stiftelser
utan rätt juridisk person står
på fakturan.

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

Bokföringsorder
Kontroll av innehåll och kontering
på bokföringsordern.
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Firmatecknare
Kontrollera att aktuell
firmateckning finns och att
den överensstämmer
med Bolagsverket.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Se kommentar

180413/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Har efter att vi skickat ut brev till leverantörerna om att vi ändrat adress samt
att rutinen ändrats för att inte flytta fakturor
mellan bolagen har gjort att rutinen nu
uppfylls.
X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord
i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord
i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kundfakturor
Kontroll att kundfakturorna
stämmer överens med
bekräftelse och faktureringsunderlag.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Kundfakturor
Kontroll av att bolagets
kravrutiner följs.

X
180413/TS

Kvarstår sedan föregående år

Det finns en god uppföljning

Obetalda fakturor följs upp kontinuerligt. Dock finner
jag ingen skriven kravrutin.

på kraven, men den behöver skrivas ner.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Se kommentar

180515/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Efter mail och påtryckningar har
samtliga blivit bättre på att notera på
faktura eller kvitto om represenatiion.

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

X

Ja

180515/TS

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

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

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

es
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Moms
Kontroll av att momsdeklarationen
upprättas och skickas i rätt tid samt
betalas med rätt belopp.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

X
180515/TS

Den årliga momssammanställningen är gjord. Dock

Kvarstår från föregående år, då vi ej fått

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

beslut från Skatteverket trots flera påstötningar och att vi tryckt på att vi behöver svar
beträffande beslut om hur vi skall fördela
momsen för den momspliktig och
momsfri omsättningen.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Bidrag från ägare & staten
Kontrollera att samtliga årliga bidrag
har erhållits från ägare, övriga
bidragsgivare och staten.

Lämna offert
Kontroll av att rutin
följs och lönsamhetskraven uppfylls.

Fakturering av utförda arbeten
Gör avstämning av pågående arbeten
samt kontrollera att projekten
slutförs och slutfaktureras.
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Utbetalning över 50.000 kr
Kontrollera att alla utbetalningar
som är över 50.000 kronor
har attesterats av VD.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180416/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180515/TS

X
180417/TS

Arbetet med att se över offerthanteringen har

Det bör tas fram rutinbeskrivningar för de som

påbörjats men kvarstår en del från föregående år med att skapa
gör offerter
en rutin
samt en översyn på prissättför hur offerter görs finns ej dokumenterat.
ningen.
Avdelningar/enheter gör olika.
När det gäller lönsamheten för respektive produkt
kan behöva ses över och det skulle behövas
hjälp och tid för det.
Avdelningarna gör olika fast vi ser en förbättring på

Ekonomi försöker att göra ett förslag på ett

hur rutin för att avstämning för pågående och slutförda projekt faktureras. Dock på behöver ännu några
förändringar göra för att få alla att använda sig
av del hjälpmedel som finns.

dokument där man snabbt kan få en snabb
översyn på vilka offerter som är gjorda samt
vad som är fakturerat. Ekonomi måste fortsätta trycka på att dessa används.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kassahantering
Kontrollera att rutinen för kassahantering följs och att kassorna
stämmer enligt bokföringen.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Se kommentar

180515/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

I samband med bytet av kassasystem
har vi märkt en stor förändring på antalet
korrigeringar samt att vi har bättre koll.
Rutinen fungera bra nu.

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

X

Se kommentar

180515/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

De förändringar som gjordes isamband
med utbetalningar har slagit ut väl.
Kvitton attesteras av närmaste chef
enligt attestreglemente.

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

Lager
Kontrollera att inventeringsinstruktion
följs och att inventering utföres
på ett godtagbart sätt samt att
lagervärdet är rimligt.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Garantiförpliktelse
Kontrollera att inga tvister
om garantiförpliktelser finns och
att de medtagits som avsättning
i föreliggande fall.

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

Bidrag/testamenten
Kontrollera att mottagna/lämnade
bidrag stämmer enligt redovisning
samt mot tagna styrelsebeslut.
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Kundförluster
Kontrollera att avskrivning av
kundförluster sker utifrån en genomförd åldersanalys samt att förlusterna
är säkerställda.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Försäkringsbrev
Kontrollera att aktuella
försäkringsbevis finns och
att premien är inbetald i tid.

Pensionsåtagande
Kontrollera om några pensionsåtagande föreligger i bolaget..
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Eget kapital
Kontrollera att aktieboken stämmer
mot bolagsstämmoprotokoll
samt antalet aktier.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Se kommentar

180517/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Avtalsliggare är gjord och informerad
ut till samtliga anställda var den finns.
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Kundavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga kunder samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

PERSONAL
Övertidsskuld
Kontrollera att övertidsskulden
är rimlig mot respektive verksamhet.

Arbetstidsförkortning, ATF, Flex
och Semesterlöneskuld
Kontrollera att analys av semesterlöneskuld görs i form av antal sparade
semesterdagar och arbetstidsförkortningstimmar samt flextimmar är rimliga.
Personalrapportering
Kontrollera att rutin för att informera
om händelse följs i form av
rapportering av månadsrapporter,
semester, ATF, bisysslor, uppsägning
av tjänst, lönejusteringar.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Anmälan av incidenter
Kontrollera att handläggning av tillbud
sköts enligt Arbetsmiljölagen 3 kap
2 a § och 2 b § inom respektive
ansvarsområde inom bolaget.
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

LAS, Lagen om anställningsskydd
Kontrollera att berörda personer
varslas inom föreskriven tid om
det skulle föreligga.
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Personal - nyanställning
Kontrollera att rutin för nyanställning
följs och att den nya personalen har
informerats om rutiner och riktlinjer
som finns i bolaget.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år.

Införa en rutin på att medarbetarsamtal ska

Svårt att följa upp då återrapportering inte sker
till personal och dokumenteras i Flex.

återrapporteras till Personal när det gjorts.
Kommer att byta lönesystem och kanske
kan få en bättre rutin på hur det ska noteras
samt föras in till HR.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Personuppgiftslagen, PUL/GDPR
Kontrollera att PUL/GDPR följs enligt
lag och föreskrifter.
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutinen för hur PUL har kontrollerats har fungerat

Samtyckesavtal är framtagna och kommer

Ja

tidigare och nu behöver vi få till en bra rutin med
den nya lagstiftning som kommer maj 2018.

att skrivas under av samtlig personal där
efter ska de lämnas till HR.

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

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

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Personalhandbok samt policydokument
Kontrollera att personalhandboken
samt policydokumenten är uppdaterad
och tillgänglig för personalen.
Samverkansprotokoll
Kontrollera att samverkansmöten
hålls samt att det skrivs protokoll som
finns tillgängliga för pesonalen.

X

X
180320/MN

Kvarstår sedan föregeånde år

Ytterligare policies behöver skrivas bl.a.

Personalhandboken är under bearbetning och har

IT och telefoni.

ej godkänts samt publicerats.

Dokument på att samtlig pesonal har tagit
del av samtliga policies har tagits fram
och skall redovisas till HR.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

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

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Skyddsrond
Kontrollera att skyddsrond görs
enligt arbetsmiljölagen.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

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

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/ MN

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

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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IT- och säkerhetskopiering
Kontrollera att säkerhetskopiering görs
av samtliga servrar och att kontroll
görs så att det går att återstarta dem.

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

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

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

180517/TS
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kvarstår sedan föregående år

Rutinen fungerar och den behöver doku-

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

menteras ner.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180410/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Kvarstår sedan föregående år

Är på gång att ersätta depositioner med utlån.

Rutinen fungerar inte tillfredställande.

Depositioner skall inte finnas mer.

Ja

180320/BA&MN

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

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Nya föremål
Kontrollera att rutinen för nyförvärv
av föremål följs.

X

Rutinen fungera, dokumentationen behöver

Arbeta fram en tydligare insamlings-

revideras

och gallringsrutin.

Ja

180320/BA&MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

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

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Tillgänglighet
Kontrollera att det finns en uppdaterad
handlingsplan för tillgänglighet samt
i samråd med fastighetsägaren
åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

180320/BA&MN

180517/TS
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Samlingar
Kontrollera miljöerna där samlingarna
befinner och se till att avtalet för
skadedjurskontroll är bokat

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Kvarstår sedan föregående år.

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutin för information

Bristande information till externa hantverkare kan
vara en risk för samlingarna. Ex. öppna dörrar vid
målning.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Kvarstår sedan föregående år.

Tillgänglighetsansvarig på Vöfab har kontaktats

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

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

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

