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Regionfullmäktige
Datum: 2019-04-24
Tid: 09:00-17:00
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gatan 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

Britt-Louise Berndtsson (C), ordförande
Pernilla Sjöberg (M), vice ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S), 2:e vice ordförande
Mikael Johansson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Roland Gustbée (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ida Eriksson (M)
Viktor Emilsson (M)
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M)
Oliver Rosengren (M)
Soili Lång Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Catharina Winberg (M)
Ingemar Swalander (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C)
Patrik Davidsson (C)
Golnoush Lundén Keshavarzi (C)
Thomas Haraldsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Eva Johnsson (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Anna Zelvin (KD)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Patrik Åkesson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Gunnar Nordmark (L)
Maria Grans (L)
Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)
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Peter Freij (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Joakim Pohlman (S)
Lovisa Alm (S)
Ragnar Lindberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Stefan Jönsson (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Michael Sjöö (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Frida Christensen (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Tony Lundstedt (S)
Christina Bertilfelt (S)
Karl Paine Huenupi (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Kerstin Wiréhn (V)
Janna Tisjö (V)
Fredrik Jakobsson (V)
Matthias Sjöberg (V)
Melena Jönsson (SD)
Jeanette Schölin (SD)
Iréne Augustsson (SD)
Simon Bring (SD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Heino Johannesson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Ted Strand (SD)
Ersättare

Olja Pekusic (S)
Matija Rafaj (S)
Emelie Öberg (S)
Anton Härder (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Tomas Thornell (S)
Monica Widnemark (S)
Conny Simonsson (S)
Julia Berg (S)
Mikael Jeansson (S)
Marianne Nordin (S)
Tobias Karlsson (S)
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Eva Ballovare (S)
David Svensk (S)
Anne Karlsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Ingrid Johansson (S)
Robin Hansen (S)
Marcus Walldén (M)
Tilda Ragnarsson (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Lena Wibroe (M)
Margareta Schlee (M)
Marie Larsson (M)
Sigvard Jakobsson (M)
Håkan Belin (M)
Suzanne Frank (M)
Sonja Emilsson (M)
Matz Athley (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Björn Tisjö (M)
Kenth Lassen (SD)
Christoffer Persson (SD)
Robin Berg (SD)
Per Nilimaa (SD)
Jan Lorentzon (SD)
Erika Fernestam (SD)
Christer Svensson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Stefan Willforss (C)
Vidar Lundbeck (C)
Angelica Karlsson (C)
Judit Svensson (C)
Cecilia Cato (C)
Marie-Louise Hilmersson (C)
Bengt-Göran Birgersson (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Maria Svensson Lundin (KD)
Rut Björkström (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Jerker Nilsson (V)
Christer Persson (V)
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Britt Bergström (V)
Per Åberg (V)
Saga Sunniva Bergh (V)
Eva R Ericsson (L)
Ann-Margreth Willebrand (L)
Matti Welin (L)
Bo Bergsjö (L)
Rolf Andersson (L)
Lina Yosefi (L)
Övriga kallade
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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser:
1. RosMarie Jönsson Neckö (S) och Pernilla Sjöberg (M) att jämte
ordföranden justera protokollet.
2. Lovisa Alm (S) och xx (M) att jämte ordföranden justera ärendena
Årsredovisning och revisionsberättelse för Region Kronoberg 2018 samt
Årsredovisning och Revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Sunnerbo 2018.
Protokollet justeras den 30 april 2019 kl. 15.00.

3

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten
möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde.
Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på
maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut.
Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.
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4

Ledamöternas frågestund
Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna
möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom
Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande
och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som
fullmäktige bestämmer.
Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som
ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin
tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den
svarande deltar i överläggningen

5

Information - Förstudie om till- och
ombyggnation av centrallasarettet eller
nybyggnation av nytt sjukhus
(19RGK220)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

På regionfullmäktiges sammanträde redogörs för förstudien angående
till- och ombyggnation av centrallasarettet eller nybyggnation av nytt
sjukhus.
Beslutsunderlag

 Reviderad rapport förstudie - Bygga om- och till centrallasarettet i
Växjö på befintlig tomt eller bygga nytt sjukhus strax utanför Växjö
stadskärna
 Bilaga 1 Fastighetsutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö
 Reviderad bilaga 2 - Planerade projekt CLV 2019-2050
 Reviderad bilaga 3 - Nyckeltal kostnader produktion
 Reviderad bilaga 4 - Nyckeltal kostnader produktion
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6

Inkomna interpellationer
Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom
regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning.
Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot
enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering.
Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för
Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice
ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt
som fullmäktige bestämmer.
Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region
Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på
interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före
sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde
den ställts.
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:







7

Interpellation från Helen Bengtsson (S) till trafiknämndens
ordförande om arbetspendling sträckan Skåne - Älmhult.
Interpellation från Frida Christensen (S) till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande angående förebyggande och
behandling av spelberoende i Kronoberg.
Interpellation från Henrietta Serrate (S) till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande om barns rättigheter i hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg.
Interpellation från Karl Paine (S) till personalutskottets ordförande
om samtalsstöd till Region Kronobergs medarbetare.
Interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens
ordförande angående nya vårdcentraler.
Interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens
ordförande angående sjukvårdens ekonomi.

Inkomna enkla frågor
Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att frågorna får ställas.
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Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att
inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde.
Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.
En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli
senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara
skriftligt.
Inför mötet har följande frågor inkommit:
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Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående
fallolyckor till följd av vintervädret
Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående
hospice i Kronoberg
Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående
information på lätt svenska
Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående
högkostnadsskydd över regiongränser

Fördelning av medborgarförslag om
gratis resande med buss för
pensionärer över 80 år under tiden
09:00-15:00 och efter 19:00 (19RGK565)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för
beslut.
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att bussresande ska vara gratis för
pensionärer över 80 år under tiden 9-15 och efter klockan 19.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag om gratis resande med buss för pensionärer över
80 år under tiden 9-15 och efter19(145370) (0)_Maskad
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9

Fördelning av medborgarförslag om
hospice i Region Kronoberg (19RGK696)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beslut.
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg ska inrätta hospice.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag om hospice i Region Kronoberg_Maskad

10 Fördelning av medborgarförslag om
miljö och hälsa (19RGK731)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för
beslut.
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utlyser
klimatnödläge, tar aktivt ledarskap i klimatfrågan samt att tar
kompensatoriskt ansvar och föregår med gott exempel.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag Miljö och hälsa_Maskad

11 Fördelning av medborgarförslag Förfallodag på faktura (19RGK743)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för
beslut.
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Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att förfallodatumet för fakturor alltid bör
vara i slutet av månaden.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag Förfallodatum på fakturor_Maskad

12 Fördelning av medborgarförslag om att
utreda möjligheten att införa en
matarbuss mellan Agunnaryds vägskäl
till Ryssby tur och retur (19RGK720)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för
beslut.
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utreder möjligheten
att införa en matarbuss mellan Agunnaryds vägskäl till Ryssby tur och
retur för att möjliggöra pendling och övriga resor Agunnaryd till
Alvesta/Växjö samt Ryssby- Älmhult.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag om matarbuss Agunnaryd-Ryssby_Maskad

13 Anmälan av medborgarförslag - Slopa
eller reducera biljettavgift på alla tåg
mellan Växjö och Alvesta (19RGK273)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för
yttrande.
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Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att biljettavgiften på tågen mellan Växjö
och Alvesta ska slopas eller reduceras.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Slopa eller reducera biljettavgift på alla tåg mellan
Växjö och Alvesta_Maskad

14 Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2018 (19RGK476)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse för patientnämnden
2018.
Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa
patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål
besvarade. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög
patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen
analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma
landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av
vården.
I verksamhetsberättelsen för patientnämnden redogörs bland annat för
nämndens uppdrag, en nulägesbild över nämndens arbete samt för
verksamhetsutvecklingen.
Patientnämnden godkände § 4/19 verksamhetsberättelsen för
patientnämnden 2018.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Analys IVO
§4 PN Verksamhetsberättelse Patientnämnden
§76 RSAU Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
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 §63 RS Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018

15 Svar på revisionsrapport – Granskning
av hantering av konst inom Region
Kronoberg (18RGK1878)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på revisionsrapporten
till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg till kulturnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar
revisorerna följande:


att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst
tydliggörs samt att dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring
depositionsavtal uppdateras samt efterlevas,



att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker
inom snar framtid för att få insikt över de konstverk som Region
Kronoberg innehar,



att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa
dokumentet dels till den nya kommunallagen samt att överväga
om det ska finnas en delegation till verksamhetschef för hållbar
tillväxt till följd av den nya organisationen.

I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer. Kulturnämnden godkände § 10/19
svaret på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom
Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg
 Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg riktlinje
 Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - plan
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 Granskningsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg samt bilaga.
 §10 KN Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst
inom Region Kronoberg
 §107 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av
konst inom Region Kronoberg
 §82 RS Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering av konst
inom Region Kronoberg

16 Svar på revisionsrapport - Granskning
av regionala utvecklingsnämnden
(18RGK1877)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport ”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är
regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?”
till regionala utvecklingsnämnden (RUN). Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:


Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras
utifrån den årliga uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin.
De rekommendationer som lämnas i insatsrapporten för högre
måluppfyllelse bör återfinnas i verksamhetsplanen för kommande
år.



Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring
arbetet med RUS. Detta gäller även för de verksamheter som
lyder under annan nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.



Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region
Kronoberg respektive RUN i olika frågor. Dels handlar det om
rollfördelning mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen
mellan politiker och tjänstemän.
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Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt
i nämnden samt ett bättre samarbete och samtalston mellan
politiker och tjänstemän.



Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera
handläggningen genom att definiera ärenden som verkställighet
istället för beslutsärenden. Vid översyn bör risk för korruption
och jäv beaktas.



Personalomsättning, personalmix samt en varierande
arbetsbelastning är risker som den regionala utvecklingsnämnden
behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner är hårt belastade då den
externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En
bedömning kring personalomsättning och dess orsaker samt
andra risker på personalsidan bör därför göras.



Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer
strukturerad och processen behöver dokumenteras.



Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN
och styrelsen när det gäller bolagen behöver ses över och
revideras. I dagsläget är reglementet för nämnden inte
överensstämmande med den arbetsordning som finns i
praktiken.



Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större
utsträckning marknadsföra den regionala
utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en
bedömning görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av
regionala utvecklingsfrågor och viljan att samhandla från andra
aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra
roller och representantskap i olika sammanhang.



Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en
risk för Region Kronoberg än jämförbara och intilliggande
regioner. Förklaringen till dessa stora skillnader är en fråga som
regionen rimligen bör driva och söka svaret på.

I rekommendationer och svar på revisionsrapport redogör regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Regionala utvecklingsnämnden godkände § 25/19 svaret på
revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport
 Granskningsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden
samt bilaga.
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 §25 RUN Svar på revisionsrapport – Granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar
och arbete ändamålsenligt?
 Förslag på svar på revisionsrapport
 §106 RSAU Svar på revisionsrapport – granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar
och arbete ändamålsenligt?
 §81 RS Svar på revisionsrapport - Granskning av regionala
utvecklingsnämnden

17 Svar på revisionsrapport - Granskning
av produktions- och kapacitetsplanering
(POK) (19RGK188)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens och
regionstyrelsen svar på revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:


Rekommendation 1

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en
tidplan för att säkerställa ett effektivt införande av POK


Rekommendation 2

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den
faktiska användningen och nyttan av POK har kommit


Rekommendation 3

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som
har infört POK operativt använder modellen


Rekommendation 4
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Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en
del av verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av
produktionsplaner införs.
När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats
under tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för
att genomföra en POK i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården.
Men under arbetets gång visade det sig att många verksamheter har haft
svårighet att prioritera tid och resurser på POK-genomförandet. Skälen
till det är i stor utsträckning bristande bemanning och tillgång till
kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller primärvården.
Utifrån dagens situation bör det i första hand prioriteras och ges stöd till
de verksamheter som har dålig tillgänglighet. Revisionsrapportens
rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga förbättringsområden som
hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidta åtgärder för att
genomföra.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport - POK (RS)
 Missiv från revisorerna - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)
 Rapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering
(POK)
 §108 RSAU Svar på granskningsrapport - Granskning av
produktions- och kapacitetsplanering (POK)
 §51 HSN Svar på revisionsrapport - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)
 Förslag till svar på revisionsrapport - POK
 §83 RS Svar på revisionsrapport - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)

18 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Region Kronoberg 2018 (19RGK48)
Sammanfattning

Revisionsberättelse för Region Kronoberg samt förslag till beslut utdelas
senare.
Beslutsunderlag

 Årsredovisning Region Kronoberg 2018 190312
 §55 RS Årsredovisning 2018
 §69 RSAU Årsredovisning 2018
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19 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Värend 2018
(19RGK134)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds,
Lessebo kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av
sju huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet
bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö
samordningsförbund. Tingsryds kommun gick med 2016 och Lessebo
kommun 2018.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med
prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i
målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva
frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan
skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och
att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare
bedömer revisorerna sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda.
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Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag

 Protokoll-Samordningsförbundet Värend styrelsemöte 2019-03-08
 Revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Värend
 §91 RS Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2018

20 Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Sunnerbo 2018
(18RGK270)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Sunnerbo ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och
Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av
sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet
bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom
Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till
Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i
Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med
minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av
samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning.
Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel
språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas".
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Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och årsredovisningen har
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag

 Årsredovisning 2018 Sunnerbo Samordningsförbund
 Revisionsberättelse 2018 Sunnerbo Samordningsförbund
 §90 RS Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet
Sunnerbo 2018

21 Svar på motion – Lägre biljettpriser i
lågtrafik (18RGK1343)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion
föreslagit att låta regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag till lågtrafiktaxa. I svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för
Kronobergs län verkar i nära samklang med Sydtaxan, ett samarbete
mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt hur denna inverkar på
biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg som buss. Delar
av motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade uppdraget att
utreda särskild prissättning för pensionärer. Ett möjligt tillvägagångssätt
är att hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Trafiknämnden beslutade § 30/19 att föreslå regionfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad.
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Beslutsunderlag








Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
§30 TN Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik
Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
§111 RSAU Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik
§86 RS Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik

22 Svar på motion – Tryggare
lastbilsparkeringar (19RGK629)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs
kompetensområde samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att
göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för
yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Sammanfattning

Jeanette Schölin (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg av
säkerhets- och miljöskäl, samt för att minska risken med skadade i
trafiken, ska verka för att anordna särskilda parkeringsplatser för lastbilar
i Kronobergs kommuner. Vidare föreslås att Region Kronoberg ska
verka för att kommuner och Trafikverket samverkar för en förbättring
av arbetsmiljön för yrkesförarna.
Regionfullmäktige föreslås avslå motionen om tryggare
lastbilsparkeringar med hänvisning till att frågan ligger utanför Region
Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har uppdragit till
Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion om tryggare lastbilsparkeringar
 Regeringens uppdrag till Trafikverket om att göra en översyn med
anledning av bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken
längs större vägar
 Motion - Tryggare lastbilsparkeringar
 §110 RSAU Svar på motion – Tryggare lastbilsparkeringar
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 §85 RS Svar på motion – Tryggare lastbilsparkeringar

23 Justering av bolagsdokument för AB
Transitio (18RGK301)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB
Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt
regiondirektören i uppdrag att underteckna Ändringsavtalet.
Sammanfattning

Under hösten 2017 initierade styrelsen för AB Transitio ett seminarium
där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten
genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar
av ett flertal styrande dokument. Styrelsen fick då i uppdrag av ägarrådet
att lägga fram förslagna ändringar på årsstämman, utifrån vad som
diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i februari 2018. De
bolagsdokument som fordrar justering är:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet
vid ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Vid AB Transtio bolagsstämma
den 24 maj 2018 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen
föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument. Förändringarna
kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut därefter fattas hos
respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Justeringar i bolagsdokument
Påminnelse, Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio
§113 RSAU Justering av bolagsdokument för AB Transitio
§88 RS Justering av bolagsdokument för AB Transitio
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24 Revidering av ägardirektiv till Regionalt
cancercentrum syd (RCC) (19RGK420)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum
syd (RCC) daterat den 11 september 2018 som ersätter tidigare
ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland
och Region Skåne fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning

Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region
Halland, Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt
Södra regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med
ansvar för att stödja samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan
och inom cancervårdens processer. Södra regionvårdsnämnden beslutade
den 6 december 2018 att föreslå sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett
reviderat ägardirektiv. Revideringen avser beskrivning av verksamhetens
inriktning och ändamål, organisation samt styrning och ledning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av ägardirektiv till Regionalt
cancercentrum syd (RCC)
 Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-12-06, § 53
Ägardirektiv till RCC Syd
 Ägardirektiv till Regionalt Cancercentrum Syd (RCC)
 §112 RSAU Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum
syd (RCC)
 §87 RS Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd
(RCC)
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25 Sydtaxa 2.0 (18RGK1498)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt
regiondirektören i uppdrag att underteckna Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i Södra Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Sammanfattning

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken
Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik,
Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har
medgett försäljning av länsöverskridande biljetter med buss och tåg med
hjälp av en gemensam taxa – Sydtaxan.
Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan
länstrafikbolagen i Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget
finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk
hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.
Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för
länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som
omfattar minst två personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett).
Produkten Reskassa utgår som betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa
2.0.
Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen
Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem
gemensamt och planerar för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp
enligt Sydtaxa 2.0 i samband med att den nya appen är klar för lansering.
Eftersom Blekinge och Skånetrafiken samarbetar sinsemellan kan
försäljning av resor mellan Blekinge och Skåne enligt Sydtaxa 2.0 komma
att lanseras vid en annan tidpunkt än det är möjligt att sälja biljetter till
samtliga län. Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är
halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet av Sydtaxa 2.0 innebär en ökad kostnad om 3,7 miljoner
kronor. Kostnaderna föreslås ingå i beredning av trafiknämndens budget
för 2020.
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Beslutsunderlag












Förslag till beslut - Sydtaxa 2.0
Sydtaxa 2.0 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Öresundstaxa
Bilaga 2 Gränsavdrag för pris
Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB)
Samverkansavtal Sydtaxa 2.0
§112 TN Sydtaxa 2.0
§114 RSAU Sydtaxa 2.0
§89 RS Sydtaxa 2.0

26 Redovisning av utredningsuppdrag
angående vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin (19RGK762)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning

Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för Barnoch ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg
2019-2021. Av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa
vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av utredningsuppdrag angående
vårdval BUP
 Vårdval BUP - redovisning av utredningsuppdrag
 §109 RSAU Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval för
barn- och ungdomspsykiatrin
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 §84 RS Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval för barnoch ungdomspsykiatrin

27 Interpellation till trafiknämndens
ordförande om arbetspendling sträckan
Skåne - Älmhult (19RGK723)
Sammanfattning

Helen Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens
ordförande:
"Trångt på spåren och trångt i tågen är inte sällan orsak till att många
väljer bilen framför kollektivtrafiken. Varje arbetsdag pendlar tusentals
resenärer från sitt hem i Skåne till jobbet i Älmhult. I december 2018
förlängdes deras hemresa på eftermiddagarna med nio minuter, detta på
grund av Öresundstågens förlängda uppehåll i Hässleholm.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Vilka möjligheter har Region Kronoberg att påverka Öresundstågs
tidtabeller och har några initiativ till det tagits?
2. Hur arbetar Region Kronoberg med att öka komforten för
arbetspendlarna?´"
Beslutsunderlag

 Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C)
om arbetspendling sträckan Skåne - Älmhult.

28 Interpellation angående förebyggande
och behandling av spelberoende i
Kronoberg (19RGK748)
Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande:
"Den senaste tiden har det mediala fokuset på mängden spelreklam och
konsekvenser av spelberoende varit stort. 2 % av den vuxna
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befolkningen i Sverige uppskattas ha ett spelberoende. 2018 uppgick
investeringar i spelreklam till 7,4 miljarder kronor. Det är en ökning med
35 % jämfört med 2017 och en ökning med 95 (!) % jämfört med 2016.1
Få söker hjälp för sina spelproblem. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det
därför viktigt att nå ut till personer i riskzonen med både förebyggande
och behandlande insatser.2 Från och med den 1 januari 2018 ingår
problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Det innebär att både kommuner och regioner är ålagda
att förebygga och ge stöd till personer som har allvarliga problem med
spel om pengar.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Märker Region Kronobergs verksamheter av att spelreklamen har
ökat?
2. Hur ser ansvarsfördelningen vad gäller förebyggande och behandling
av spelberoende ut mellan Region Kronoberg och länets kommuner?
3. Vilken behandling kan den som är spelberoende få av Region
Kronoberg?
1 Spelinspektionen 2019-02-14; https://www.spelinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/spelreklamfor-74-miljarder-kronor-under-2018/ (länk hämtad 2019-03-26)
2 Läkartidningen nr 46/2018, s. 1870 – 1874; http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kliniskoversikt/2018/11/Spelberoende-ar-en-hogaktuell-diagnos/ (länk hämtad 2019-03-26

Beslutsunderlag

 Interpellation angående förebyggande och behandling av
spelberoende i Kronoberg

29 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående barns rättigheter
i hälso- och sjukvården (19RGK768)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande:
"Region Kronoberg har länge arbetat med barnens bästa i fokus. 2014
införde Region Kronoberg som första region i landet barnbokslut i
hälso- och sjukvården. 2018 startades tillsammans med länets kommuner
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projektet "Barnens bästa i Kronoberg" och med anledning av att FN:s
barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020 har regionstyrelsen
beslutat att egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier,
program, regelverk, och handlingsplaner som är föremål för politiska
beslut och som berör barn och unga under 18 år ska innehålla
barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Barn har, i olika grad bedömt utifrån ålder och mognad, rätt till
inflytande och självbestämmande i hälso- och sjukvård som berör dem
som patienter.1 Hälso- och sjukvården har även en skyldighet att särskilt
beakta barns behov när förälder eller någon annan vuxen som barnet
varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning,
funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada eller oväntat
avlider.2
För att barns rättigheter ska tas på allvar krävs att strukturer och rutiner
finns på plats. Det handlar om politiska beslut, riktlinjer, tydligt utpekat
ansvar, barnombud, samverkansstrukturer och en fungerande
uppföljning.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barn får vara
delaktiga i sin hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?
2. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barns behov
beaktas vad gäller anhörigas tillstånd?
1 Detta framgår av FN:s barnkonventionen, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), patientsäkerhetslagen (PSL) och
tandvårdslagen.
2 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (PSL). "

Beslutsunderlag

 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbee (M) angående barns rättigheter i hälso- och sjukvården

30 Interpellation angående samtalsstöd till
Region Kronobergs medarbetare
(19RGK780)
Sammanfattning

Karl Paine (S) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande:
"'Det är lättare att se faran med farliga maskiner än med en psykosocialt
tung arbetsmiljö.'
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Många av våra medarbetare i Region Kronoberg har emotionellt
krävande arbeten. Svåra beslut, sjukdom och tungt ansvar stannar kvar i
tanken hos många även när arbetsdagen är slut. Samtalsstöd är en viktig
del i att orka med och trivas på ett emotionellt krävande arbete.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Erbjuds samtalsstöd till alla medarbetare i Region Kronoberg?
2. När har medarbetare rätt till samtalsstöd?
3. På vilken nivå tas beslut om samtalsstöd till medarbetare?
4. Finns det någon regionövergripande riktlinje?
5. Hur informeras medarbetarna om möjligheten till samtalsstöd?"
Beslutsunderlag

 Interpellation angående samtalsstöd till Region Kronobergs
medarbetare

31 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M)
angående nya vårdcentraler (19RGK798)
Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande:
"Budget 2019 uttalar att det skall vara enkelt att starta nya vårdcentraler.
Utan att det direkt sägs är innebörden att vi bör ha fler vårdcentraler.
Då är mina frågor:
1. Vilka nya vårdcentraler bör ,enligt din uppfattning, etableras under
2019 och 2020?
2. Är det några geografiska områden i vårt län som har stort behov av
nya vårdcentraler och där utökat utbud skulle förbättra tillgängligheten?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
angående nya vårdcentraler.
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32 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M)
angående sjukvårdens ekonomi
(19RGK799)
Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande:
"Den senaste prognosen för sjukvården är ett underskott på 150 miljoner
under 2019. Beslutade besparingar har oklara och ofullständiga
konsekvensanalyser. Fullmäktige har anvisat ett stort antal miljoner till
regionstyrelsen som skall användas till sjukvården. Regionstyrelsen skall
senare under året flytta anslag till HSN. Min fråga:


När kommer dessa anslag överflyttas till HSN?"

Beslutsunderlag

 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
angående sjukvårdens ekonomi.

33 Fråga till hälso- och sjukvårdens
ordförande angående fallolyckor till följd
av vintervädret (19RGK433)
Sammanfattning

Christina Bertilfelt (S) har ställt följande fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande:
"Varje vinter leder fallolyckor på grund av halka till vårdbesök. Vanliga
skador är frakturer på handled, axel, armar, höft, lårben, knä.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
1. Hur ser statistiken för uppsökandet av vård kopplat till fallolyckor på
grund av vintervädret ut i Kronoberg?

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-10

2. Är det någon kommun i regionen som står för fler fallolyckor
kopplade till vintervädret än andra kommuner?
3. Hur jobbar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner för
att förhindra fallolyckor?"
Beslutsunderlag

 Fråga till hälso- och sjukvårdens ordförande angående fallolyckor till
följd av vintervädret

34 Fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande
angående hospice i Kronoberg
(19RGK729)
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande:
"Efter två beslut i regionfullmäktige, både som uppdrag i budget 2018
och till följd av en motion i ämnet, startades en utredning för att se över
behovet inom den palliativa vården i Kronoberg. Ansvaret för palliativ
vård delas mellan region och kommun, därför skulle aktörerna
tillsammans ta fram modell och arbetssätt för den palliativa vården i
Kronoberg. Kunskap om nuläge och synpunkter till utredningen skulle
samlas in bland annat från närstående med erfarenhet av vård i livets
slutskede, verksamhetschefer, överläkare på onkologkliniken och
palliativa rådgivningsteamet i länet.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande fråga:
1. Hur går arbetet med att införa hospice i Region Kronberg?"
Beslutsunderlag

 Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbee
(M) angående hospice i Kronoberg.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-10

35 Fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående information på
lätt svenska (19RGK839)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande:
"Det är viktigt att alla kan ta del av vårdinformation. Många personer är i
behov av lättlästa texter med ett förenklat språk för att kunna ta till sig
information på ett bra sätt. Det kan exempelvis handla om personer med
dyslexi, annat modersmål än svenska och personer med
koncentrationssvårigheter såsom ADHD.
På 1177 Kronoberg finns idag endast ett fåtal artiklar och informationer
på lätt svenska.1
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Vilken vårdinformation finns tillgänglig på lätt svenska?
2. Kommer informationen på lätt svenska på 1177 Kronoberg att
utökas?"
Beslutsunderlag

 Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) angående information på lätt svenska

36 Fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående
högkostnadsskydd över regiongränser
(19RGK838)
Sammanfattning

Michael Sjöö (S) har ställt följande fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande:
Det så kallade högkostnadsskyddet reglerar det högsta belopp en patient
behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvård under en 12

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-10

månaders period, oavsett om besöken sker i den region man bor eller i
en annan region. När patienten betalt upp till det belopp hemregionen
beslutat om får denne ett så kallat frikort, som gör alla besök efter det
avgiftsfria.
2017 infördes elektroniska frikort i Region Kronoberg, tidigare var
frikorten i papper. Vid införandet meddelades att patienten på sikt själv
skulle kunna hitta uppgifter om sina avgifter och frikort i 1177
Vårdguidens e-tjänster på webbplatsen 1177.se och att patienternas
frikortsstatus skulle bli tillgänglig för vårdgivare i hela landet.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. När blir det möjligt för Kronobergarna att se aktuell status för
frikortsbelopp på 1177?
2. När blir Kronobergarnas frikortsstatus tillgänglig för vårdgivare i hela
landet?"
Beslutsunderlag

 Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) angående högkostnadsskydd över regiongränser

37 Val av jurymän i tryckfrihetsmål 20192022 (18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige utser följande till jurymän i tryckfrihetsmål, grupp
1:
2. Regionfullmäktige utser följande till jurymän i tryckfrihetsmål, grupp
2:
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt tryckfrihetsförordningen utse juryledamöter
i tryckfrihetsmål som fördelas i två grupper. Den första gruppen ska
innehålla sexton juryledamöter och den andra åtta. Juryledamöterna i den
andra gruppen ska vara eller ha varit nämndemän vid allmän domstol
eller allmän förvaltningsdomstol.
Beslutsunderlag

 Val till Växjö tingsrätt av jurymän i tryckfrihetsmål

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-10

38 Entledigande samt val av nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till
och med den 31 december 2019
(18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Gunnel Henriksson (KD) från uppdrag
som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.
2. Regionfullmäktige utser xx (KD) till ny nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med den 31 december 2019.
Beslutsunderlag

 Avsägelse av uppdrag som nämndman vid förvaltningsrätten i Växjö

39 Revisorsval 2019-2022 (18RGK840)
Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser revisorer i enlighet med revisorernas och
valberedningens förslag.
Organ
Revisor
Revisor för granskning av räkenskaper NN (X)
och förvaltning avseende 2019-2022 för
Arvid och Anna Ahls stiftelse för MSsjuka och polioskadade i Kronobergs län
Väljs från regionens revisorer.
Revisor för granskning av räkenskaper
och förvaltning avseende 2019-2022 för
Arvid och Anna Ahls stiftelse för
reumatikervård inom Kronobergs län
Väljs från regionens revisorer.
Revisor för granskning av
räkenskaper och förvaltning avseende
2019-2022 för Arvid och Anna Ahls
stiftelse för blinda och synskadade
inom Kronobergs län
Väljs från regionens revisorer.

NN (X)

NN (X)

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-10

40 Entledigande samt val av ny ledamot i
styrelsen för Stiftelsen Musik i
Kronoberg 2019-2022 (18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Sara Rosén Andersson (S) från uppdrag
som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Musik i Kronoberg.
2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ny ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Musik i Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Avsägelse av uppdrag i Musik i syd/stiftelsen Kronoberg

41 Begäran om entledigande samt val av ny
ledamot i styrelsen för
Samordningsförbundet Sunnerbo 20192022 (18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Tilda Ragnarsson (M) från uppdrag som
ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo.
2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ny ledamot i styrelsen för
Samordningsförbundet Sunnerbo.
Beslutsunderlag

 Avsägelse av uppdrag i Sunnerbo samordningsförbund.

Information - Förstudie om
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Förstudie:
Bygga om- och till centrallasarettet Växjö på befintlig tomt
eller bygga nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna
Regiondirektör Martin Myrskog
Senast ändrad 2019-04-11
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Sammanfattning
Under 2018 arbetades en fastighetsutvecklingsplan fram för Centrallasarettet Växjö (CLV), där
fastigheternas byggnadsstatus beskrevs ur ett 30 års perspektiv. Denna presenterades för
regionens förtroendevalda hösten 2018 genom en filmatisering. Vid samma tidpunkt var det
aktuellt att fatta beslut om L-huset, en investering beräknad till 1,2 miljarder kronor. För att
kunna säkerställa rätt beslut inför framtiden fanns det skäl att värdera en fortsatt utveckling av
CLV i förhållande till möjligheten att bygga ett nytt sjukhus.
Den 15 januari 2019 gav regionstyrelsens arbetsutskott regiondirektören i uppdrag att ta fram
en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö. Detta underlag är svaret på uppdraget. En jämförelse
har gjorts av två alternativ: CLV kvar på befintlig tomt och nybyggnation på ny tomt.
En viktig aspekt att ta hänsyn till är befolkningsutvecklingen och det framtida vårdbehovet. I
Kronobergs län bor cirka 200 000 personer. Länet har haft en hög befolkningstillväxt och
tillväxten förväntas fortsätta. Prognoser visar att en större andel av befolkningen kommer att
befinna sig i vårdintensiv ålder framöver, vilket beror på att andelen personer 85 år och äldre
ökar. Historiskt har sjukvården, tack vare den medicinska utvecklingen – med nya läkemedel
och nya behandlingsalternativ, kunnat hantera ett förändrat vårdbehov. För att kunna möta
framtida behov förutsätts att sjukvården fortsätter ta del av och implementerar den
utvecklingen som sker.
Den ekonomiska jämförelsen mellan alternativen har gjorts över tidsperioden 2019-2050.
Jämförelsen visar att kostnaderna ökar oavsett alternativ jämfört med 2018 års kostnadsläge.
Den totala investeringen för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt är beräknad till 5,1
miljarder kronor. Utöver det tillkommer 0,4 mdr kronor för rivning och provisoriekostnader.
Den totala investeringen för alternativet: nybyggnation på ny tomt är beräknad till 4,9 miljarder
kronor inklusive tomt. Sammanlagt är den beräknade kostnaden 180 mnkr lägre för
alternativet: CLV kvar på befintlig tomt, men den totala investeringen är 210 mnkr större fram
till år 2050.
I beräkningarna har även en känslighetsanalys genomförts för båda alternativen. I
känslighetsanalysen har 10 000 kvm lagts till och en fördyring med 5 000 kr/kvm vid
nyproduktion. Utöver det har det lagts till en fördyring för renovering i alternativet: CLV kvar
på befintlig tomt.
För alternativet nybyggnation krävs en ny tomt. Underlaget beskriver ett förslag som är
bedömt som mest lämpligt utifrån de kriterier som fanns inför dialogen med markägare.
För båda alternativen finns en genomförandeplan. För alternativet: CLV kvar på befintlig tomt
beskrivs de olika aktiviteter som ska ske utifrån fastighetsutvecklingsplanen. För alternativet:
nybyggnation på ny tomt kommer planeringsarbetet kunna startas under 2019. Det innebär att
ett nytt sjukhus kan stå klart för inflyttning under slutet av år 2027.
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Direktiv till uppdraget
Den 15 januari 2019 gav regionstyrelsens arbetsutskott (19RGK220-1 § 12) regiondirektören i
uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset
och rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.
Detta underlag är svaret på det uppdraget.

Bakgrund
Under år 2018 arbetades en fastighetsutvecklingsplan fram för CLV där planeringsavdelningen,
tillsammans med fastigheter och arkitekt från Liljewall arkitekter, gick igenom fastigheternas
byggnadsstatus ur ett 30 års perspektiv. Planen beskriver fastigheternas livslängd och behov av
renovering, se bilaga 1: Fastighetsutvecklingsplan CLV. Till detta gjordes en film för att
visualisera de olika händelserna över tid, som presenterades för förtroendevalda i Region
Kronoberg hösten 2018. Vid samma tidpunkt var ett beslut om L-huset aktuellt, en investering
kostnadsberäknad till 1,2 miljarder kronor. För att kunna säkerställa rätt beslut inför framtiden
fanns det skäl att värdera en fortsatt om- och tillbyggnad av CLV i förhållande till att bygga ett
nytt sjukhus.

Framtida vårdbyggnader
Växjö lasarett, på nuvarande plats, öppnades 1 augusti 1879. Ett stenhus i två våningar med
tillhörande uthus i trä. På bottenvåningen fanns mottagning med operationsrum, "sjukrum"
och badavdelning. Övre våningen hade sex allmänna- och fyra enskilda rum, och därtill två
rum för sköterskor. Kostnaden för byggprojektet var 174 000 kr.
I dag är CLV är ett av regionens två akutsjukhus med en yta, exklusive garage och
parkeringshus, på 115 000 kvm BTA (Bruttoarea, det vill säga summan av alla våningsplans
area). Samtliga i detta dokument förekommande ytuppgifter anges i BTA.
Sjukhuset innehåller flera olika verksamhetsområden, exempelvis femton vårdavdelningar, tolv
operationssalar, intensivvård, akutvård, förlossning, sexton mottagningar, service och
logistikverksamhet, nyrenoverade lokaler för till exempel specialisttandvård, onkologisk vård
och klinisk kemi. Standarden på lokalerna är i ojämnt skick, och flera verksamheter har inte en
bra placering utifrån logistik, flöden, samband och bemanning. Dagens krav på vårdbyggnader
innebär en kompromiss i alla lägen på grund av byggnadens åldersstruktur. Detta skapar
problem i vardagen, både utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet, och behöver åtgärdas.
Fastighetsutvecklingsplanen visar också att flera byggnader på sikt behöver rivas eller genomgå
omfattande renovering.
I den framtida lokalplaneringen inom Region Kronoberg behöver flera perspektiv beaktas.
Hälso- och sjukvården är en kunskapsorganisation i ständig utveckling. Verksamhetens
uppdrag måste säkerställas 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Det gör att planeringsarbetet
ur ett lokal- och fastighetsperspektiv är komplext och kräver en god samverkan med många
aktörer. Förutom krav gällande exempelvis vårdhygien, arbetsmiljö, standardiserade rum,
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sekretess, ventilation med mera finns lokala strategier att ta hänsyn till, exempelvis Hälso- och
sjukvårdens utvecklingsstrategi – Närmare Kronobergaren.
Region Kronoberg vill skapa framtidsinriktade lokaler för modern vård. Ett sjukhus är en
publik byggnad som ska vara välkomnade och öppen. Byggnaderna ska vara effektiva och inge
professionalitet och tillförlitlighet. Patientmiljön ska upplevas som omsorgsfull,
omhändertagande och säker. En god vårdmiljö stödjer tillfrisknandet. Väl valda material och en
genomtänkt utformning ska främja bästa hygien och smittskydd. Flexibilitet i utformningen gör
det lätt att inrymma olika typer av verksamheter i byggnaden. Utvecklingen går mot mer
funktionsyta i högintensiva lokaler samt i patientnära rum, effektivare flöden, nära logistiska
lösningar samt separerade patient- och personalytor med stimulerande arbetsmiljöer. Kraven
på robusta lokaler som står emot klimatförändringar, hot och risksituationer är också en viktig
del i planeringsarbetet.

Demografi och söktendenser CLV
I Kronobergs län bor 199 886 personer (2018). De senaste åren har länet haft en hög
befolkningstillväxt. I snitt ökade antalet invånare med drygt 2 500 personer under perioden
2014-2018. Framförallt växer länet eftersom det invandrar fler än vad det utvandrar. Även ett
positivt födelsenetto bidrar, om än i mindre utsträckning, till tillväxten.
Befolkningsprognosen visar en förväntad fortsatt tillväxt i länet det kommande decenniet.
Fram till 2032 prognosticeras att invånarantalet kommer att öka med nästan 24 000 personer.
Det finns förstås osäkerheter i en befolkningsprognos, framförallt vad det gäller hur många
som kommer att invandra till länet. Däremot är prognosen mer stabil när det gäller att
förutsäga hur många äldre som kommer bo i länet i framtiden. Detta med anledning av att
äldre människor sällan flyttar.
En stor förändring under prognosperioden är att en större andel av befolkningen i länet
kommer att befinna sig i vårdintensiv ålder. Antalet i vårdintensiv ålder, det vill säga personer
som är 85 år och äldre, förväntas att öka med 44 procent fram till 2032. Ser man till
åldersgruppen 75 år och äldre förväntas den att öka med 6 000 personer under perioden, det
vill säga med 30 procent.
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Bild 1. Folkmängd i Kronobergs län, efter åldersgrupper. 2005-2032, prognosår 2019-2032.

Det senaste året besökte 12 278 unika patienter slutenvården på CLV. Sett till den senaste
femårsperioden har antalet patienter minskat relativt mycket, särskilt med hänsyn till att
invånarantalet ökade under samma period. Totalt minskade antalet patienter med 8,4 procent
2013-2018. Att antalet besök minskat samtidigt som invånarantalet ökat innebär att
vårdintensiteten minskat. 2013 gick det 71,7 patienter per 1000 invånare. 2018 var nivån nere
på 61,4 patienter per 1000 invånare, vilket är en minskning med drygt 14 procent.
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Bild 1. Antal patienter (vänster axel) och antal patienter per 1000 invånare (höger axel), CLV. 2005-2018.

Vårdtiden mäter hur många dagar vård patienterna genererar. Om patienterna är inlagda under
lång tid ökar således antalet vårddagar. 2018 uppgick antalet vårddagar till 74 677 dagar, vilket
innebar 374 vårddagar per 1000 invånare. Trots att antalet patienter minskat de senaste fem
åren hade antalet vårddagar, rent teoretiskt, kunnat öka – exempelvis om den genomsnittliga
vårdtiden för de kvarvarande patienterna hade ökat. Men även sett till vårdtid har den minskat
den senaste femårsperioden. 2013-2018 minskade totalt antal vårddagar med 22 procent och
antalet vårddagar per 1000 invånare med 27 procent.
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Bild 2. Vårdtid totalt (vänster axel) och vårdtid per 1000 invånare (höger axel), CLV. 2005-2018.

Vårdtiden går även att studera i förhållande till antalet vårdtillfällen. Ju lägre kvot, desto kortare
tid tar det genomsnittliga vårdtillfället. Detta mått är mer av ett effektivitetsmått för
verksamheten i och med att det inte relaterar till hur många invånare som finns i länet.
Teoretiskt sett skulle måttet kunna öka fastän antalet vårdtillfällen per invånare minskar. Sedan
2005 har den genomsnittliga vårdtiden per vårdtillfälle minskat med totalt 26 procent.
Minskningen är inte ett resultat av någon drastisk minskning något enskilt år – även om den
största minskningen under perioden registrerades 2018 – utan har skett stegvis under en längre
period. Det är bland de äldre åldersgrupperna som den största minskningen har skett.
Exempelvis var det genomsnittliga vårdtillfället för en person som var 85 år eller äldre 30
procent kortare 2018 jämfört med 2005. En liknande nedgång har även skett för personer
mellan 65-84 år.
Diagrammen nedan visar på hur antalet patienter och vårdtimmar fördelas mellan olika
åldersgrupper och hur utvecklingen har sett ut. Att antalet patienter minskar beror framförallt
på att besöksfrekvensen från personer i åldern 30-64 år minskat de senaste fem åren. Totalt
stod denna grupp för två tredjedelar av minskningen. Det var endast inom åldersgruppen 0-17
år som antalet besökare ökade 2013-2018.
När det gäller vårdtiden har den, 2013-2018, minskat med 19-28 procent för samtliga
åldersgrupper, förutom den yngsta gruppen. Inom denna grupp minskade antalet vårddagar
under perioden endast med 3 procent. I både absoluta och relativa tal stod den äldsta
åldersgruppen för den största delen av minskningen.
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Den äldre delen av befolkningen har en betydligt högre vårdintensitet än de övriga
åldersgrupperna. Detta innebär att trots att de äldre åldersgrupperna är förhållandevis små
genererar de av många vårdtimmar. Exempelvis genererar 1 000 unika individer av 85-åringar
drygt 2 500 vårddagar, att jämföra med 50–64-åringarna som genererar 268 vårddagar per
1 000 invånare.
Antalet vårddagar per 85-åring har minskat kraftigt 2015-2018. Under 2015 hade gruppen
3 631 vårddagar per 1 000 invånare. 2018 var siffran nere på 2 541 dagar per 1 000 invånare. I
sammanhanget är den här förändringen viktig att notera. Givet att gruppen äldre kommer att
öka, har nivån på deras vårdintensitet en mycket stor betydelse för den framtida utvecklingen
av vårdtid. Historiskt har sjukvården tack vare den medicinska utvecklingen – med nya
läkemedel och nya behandlingsalternativ, kunnat hantera ett förändrat vårdbehov. För att
kunna möta framtida behov förutsätts att sjukvården fortsätter ta del av och implementerar
den utvecklingen som sker.
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Bild 3. Antal patienter per 1000 invånare efter åldersgrupper, CLV. 2010-2018.
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Bild 4. Vårddygn per 1000 invånare efter åldersgrupper, CLV. 2010-2018.

Prognos
Prognosen nedan utgår från att det relativa behovet mellan åren 2019-2032 per åldersgrupp
kommer att vara detsamma som under 2018. Framskrivningen visar hur stort vårdtrycket blir,
utifrån dagens vårdintensitet för olika åldersgrupper, om man tar hänsyn till att befolkningen
ökar och andelen äldre bland befolkningen blir högre.
Med dessa antagningar visar framskrivningen att antalet patienter skulle öka med 1 950
personer under perioden 2018-2032, vilket är en procentuell ökning med 16 procent.
Framförallt är det de äldre åldersgrupperna som skulle stå för ökningen.
Sett till vårdtid skulle den, enligt ovan antaganden, öka med 19 procent under perioden 20182032, vilket totalt är 14 364 dygn. Ökningen skulle kunna bli betydligt högre om den
minskning i antalet vårddygn som skedde för de äldre åldersgrupperna 2018 inte skulle förbli
permanent.
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Bild 5. Framskrivning av antalet patienter och besöksintensitet utifrån antagandet att antalet patienter per 1 000
invånare (efter åldersgrupper) kommer vara lika många som under 2018 (CLV).
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Bild 6. Framskrivning av vårdtid (i dagar) och vårdtid per 1000 invånare utifrån antagandet att vårdtiden per 1 000
invånare kommer vara på samma nivå som under 2018.

Diagrammen nedan visar hur antalet patienter- och vårddagar per 1 000 invånare behöver
utvecklas för att det totala vårdtrycket år 2032 ska ligga på samma nivå som under 2018. Givet
att befolkningsantalet förväntas att öka under denna period och att andelen äldre bland
befolkningen kommer att öka behöver det relativa vårdbehovet, som inkluderar CLV, minska
under samma period för att bevara samma vårdtryck som idag. I sammanhanget är det även
viktigt att notera att framskrivningen utgår från den låga nivå, både vad gäller vårdtid och antal
patienter, som registrerades år 2018. I detta underlag har ingen hänsyn till varför denna
nedgång skett eller om den kan bedömas vara permanent.
Givet att antalet äldre kommer att öka under prognosperioden och att gruppen har en betydligt
högre vårdtid än övriga grupper behöver vårdintensiteten för denna grupp minska betydligt för
att antalet vårddygn totalt sett inte ska öka under prognosperioden. Totalt behöver antalet
vårddygn per 1 000 invånare för gruppen 85 år och äldre, minska med 774 dagar fram till 2032.
Mellan 2005-2018 minskade antalet vårddygn per 1 000 invånare för nämnda grupp med 1 100
dagar. Ser vi till hela befolkningen behöver antalet vårddygn per 1 000 invånare minska från
374 dagar till 337 dagar 2032 för att inte totalt antal vårddygn ska öka fram till 2032.
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många som under 2018.
120000

700
600

100000

500

80000

400
60000
300
40000

200

20000

100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
P2019
P2020
P2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026
P2027
P2028
P2029
P2030
P2031

0

Vårddagar totalt (vänster axel)
Vårddagar totalt (vänster axel)
Vårddagar per 1000 invånare (höger axel)
Vårddagar per 1000 invånare (höger axel)
Bild 8. Framskrivning av vårdtid (i dagar) och vårdtid per 1000 invånare utifrån antagandet att vårdtiden ska ligga på
samma nivå som 2018.

13

Definition av alternativen
Nedan följer en närmare beskrivning av de två alternativen: CLV kvar på befintlig tomt och
nybyggnation på ny tomt strax utanför stadskärnan.

Alternativ - CLV kvar på befintlig tomt.
Den fastighetsutvecklingsplan som gjorts för CLV visar en möjlig expansion från dagens cirka
131 000 kvm, inklusive garage och p-hus, till 188 500 kvm. Den film som tagits fram för att
visualisera en möjlig utveckling, baseras på dessa siffror. 188 500 kvm är en teoretisk möjlighet,
utan koppling till dagens behov av lokaler eller till ett eventuellt förväntat framtida behov.
Därför är 188 500 kvm inte utgångspunkt för de kostnadsberäkningar som syftar till att
jämföra de två alternativen i denna förstudie. För att kunna göra en rättvis jämförelse av
kostnader kopplade till att finnas kvar på CLV jämfört med en nybyggnation på ny tomt har
istället nedan beskrivna beräkningsprinciper tillämpats.
Utgångspunkt har varit dagens yta på 131 000 kvm, minus garage och p-hus. Varje byggnad
som rivs har i beräkningen ersatts med en ny byggnad med samma yta som den rivna*. I
nuläget finns cirka 4 818 kvm vakanta ytor på CLV (hus Q, plan 8 hus D, lokaler i hus S och
T). Den vakanta ytan har dragits ifrån den ursprungliga ytan: 131 000 kvm. I den totala ytan för
nuvarande CLV ingår också cirka 16 000 kvm garageytor. Även dessa ytor har dragits ifrån den
ursprungliga ytan. Summerat ger detta en jämförelseyta på totalt cirka 110 000 kvm.

*Fastighetsutvecklingsplanen med tillhörande film utgår ifrån att varje ny byggnad ytmässigt
optimeras till den aktuella platsen.

Alternativ – Nybyggnation på ny tomt
Vid beräkning av den totala nybyggnadsytan för alternativet att bygga nytt sjukhus har
utgångspunkten varit dagens yta på CLV, minus ytor i p-hus och garage, minus vakanta ytor.
Om det planeras för ett helt nytt sjukhus kommer det kunna effektiviseras och optimeras
bättre än vid en fortsatt utveckling av CLV. Dagens sjukhusområde består av ett antal
sammanbyggda huskroppar som tillkommit under olika tidsepoker. Denna
effektiviseringspotential har försiktigt beräknats till 5 procent i kalkylunderlagen. Ett scenario
med en utökning om 10 procent har tagits med som en känslighetsanalys.
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Avgränsningar
Enbart investeringen i IT har tagits med i jämförelsen. Lokalen bedöms inte påverka den årliga
driftskostnaden för IT i någon större grad, därför är denna kostnad inte med i jämförelsen.
Det finns ytterligare ett antal andra kostnader och investeringar som inte är med i jämförelsen,
men som bör beaktas (vissa uppkommer i båda alternativen, medan några enbart avser ett av
alternativen):









Interna projektresurser såsom kostnader för mer personal inom planering, IT,
upphandling och sjukhusverksamheterna m.fl.
Dubbla kostnader för vissa driftkostnader/personalkostnader till exempel städ, IT, el,
energi.
Trafikplanering vid ett eventuellt nytt sjukhus
Flyttkostnader/resurser för fysisk flytt från CLV
Förändrat behov av utrustning
Produktionsbortfall
Kostnader som kan härledas till förskjutning av tidplan (se
rubrik ”Genomförandeplaner”)
Effektiviseringsvinster kopplat till ett eventuellt nytt sjukhus

Alternativ – CLV kvar på befintlig tomt
Att ha kvar nuvarande sjukhus bygger på att CLV fortsätter att utvecklas enligt den projektplan
som finns. Det innebär i korthet att 60 000 kvm rivs och 73 000 kvm byggs under
jämförelseperioden. Utökningen med 13 000 kvm förklaras av att det sker en nyproduktion av
hus L samt en påbyggnad på hus G, vilket krävs för att möjliggöra rivning av hus H. Övriga
byggnader som behöver rivas under perioden ersätts endast med samma antal kvadratmeter i
nyproduktion, minus de vakanta ytorna.
Att renovera, nyproducera och riva på CLV under tiden verksamhet sker kommer att påverka
kostnaderna. Därför bedöms kostnaderna för nyproduktion generellt bli högre för alternativet
CLV än att bygga nytt. Dessutom är osäkerhetsfaktorerna högre för de angivna kostnadsnivåer
som anges nedan för nyproduktion inom CLV. Det tillkommer även kostnader för
provisorielösningar och rivningar i alternativet CLV, se avsnittet om byggnadstekniska aspekter
nedan.
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Totalt under jämförelsen beräknas 60 000 kvm rivas och nyproduktion ske med 73 000 kvm.
Beroende på vad det är för yta som nyproduceras, renoveras eller rivs har olika
kvadratmeterpris används i kostnadsberäkningen för CLV:








Nyproduktion avancerad 40 000 kr/kvm
Nyproduktion normal 35 000 kr/kvm
Ombyggnation snittkostnad 28 000 kr/kvm
Renovering inklusive mindre ombyggnadsåtgärder snittkostnad på 23 000 kr/kvm
Rivning enkel 1 700 kr/kvm
Rivning komplicerad 2 125 kr/kvm
Rivning mycket komplicerad 2 550 kr/kvm

För att se när alla händelsen sker i tiden, se bilaga 2. Planerade projekt CLV 2019-2050.
Känslighetsanalys – CLV kvar på befintlig tomt
I känslighetsanalysen har en kostnadsökning med 5000 kr/kvm lagts till för nyproduktion. För
att ta med risken att nybyggnationen blir större än beräknat har nybyggnationen ökats med
10 000 kvm, till en nybyggnationskostnad på 45 000 kr/kvm. Känslighetsanalysen har även
tagit hänsyn till att renoveringsinvesteringarna ökar med totalt 200 mnkr. Då dessa
investeringar sker under lång tid finns det en osäkerhetsfaktor kopplat till beräkningarna. Totalt
visar känslighetsanalysen att investeringen blir en miljard högre.

Alternativ – Nybyggnation på ny tomt
Alternativet nybyggnation innebär att ett helt nytt sjukhus byggs på annan tomt än dagens CLV.
Storleken på det nya sjukhuset uppgår i beräkningarna till 105 000 kvm, vilket motsvarar
dagens yta på CLV 110 000 kvm, exklusive ytor i garage, p-hus och vakanser samt minus fem
procents effektivisering. Beräkningen av effektivisering görs utifrån att CLV:s fysiska struktur
bedöms som ineffektiv, vilket bekräftats i samtal med arkitekter. I dessa resonemang har det
framgått att det är rimligt att räkna med minst fem procent i effektivisering vid nyproduktion.
Se mer om detta resonemang i bilaga 3, Nyckeltal kostnader produktion.
Det finns i dagsläget inga aktuella framtagna underlag att utgå ifrån när det gäller innehållet i ett
eventuellt framtida nytt sjukhus och därmed heller inga fördelningsytor för de olika
verksamheterna. Detta leder till att nyproduktionskalkylen blir en kostnadsuppskattning som
enbart grundar sig på projekt som tidigare genomförts eller som befinner sig i sitt slutskede.
Liknande färdigställda projekt som omfattar byggnation av ett helt nytt sjukhus är svåra att
finna. Det som finns och som är färdigställt är oftast större tillbyggnader. Dessa tillbyggnader
kan sällan likställas med ett nytt sjukhus vad det gäller fördelning av ytor mellan olika
verksamheter. Tillbyggnaderna är oftast nischade inom specifika verksamhetsområden som
integreras till ett större befintligt sjukhus. Det behövs till exempel inga huvudentréhallar eller
andra gemensamma byggnadstekniskt enkla försörjningsytor av den omfattning som blir
aktuellt om ett helt nytt sjukhus byggs. Kvadratmeterpriset för dessa högspecialiserade
vårdbyggnader blir därigenom betydligt högre än för ett komplett nytt sjukhus med en mix av
enkla och komplicerade ytor. Däremot pågår det ett antal projekt som mer kan likställas med
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Region Kronobergs alternativ, men dessa befinner sig i tidigare skeden och saknar säkra
kostnadsutfall. I våra grannländer finns det fler nyproducerade sjukhus, men att jämföra dessa
kostnadsmässigt är riskabelt. Avvikelser kan förekomma, både redovisningsmässigt med
valutakorrigeringar samt avseende kvalitet och innehåll.
Kvadratmeterkostnad är en faktor som kommer att påverka alternativet: nybyggnation på ny
tomt väsentligt. Det valda kvadratmeterpriset är 35 000 kr/kvm, utgår från egna erfarenheter
vid nyproduktion och renovering samt ett antal andra nyproduktionsprojekt som genomförts i
andra regioner/landsting i Sverige.
För att visa på känsligheten gällande yta och kvadratmeterpris har en känslighetsanalys med tre
olika scenarier gjorts för alternativet nybyggnation. Ett scenario bygger på en ökning av
kostnaden till 40 000 kr/kvm med samma yta. Två scenarier bygger på en utökning från
105 000 kvm till 115 000 kvm men till två olika pris 35 000 kr/kvm respektive 40 000 kr/kvm.
De alternativa scenarierna för känslighetsanalysen sammanfattas enligt följande:
Alternativa scenarier nr:

Yta (kvm BTA)

Produktionskostnad (SEK/kvm BTA)

1
2
3

105 000
115 000
115 000

40 000
35 000
40 000

Kostnader för verksamhetsutrustning, markförvärv, reservvatten, anslutningsavgifter och
markberedning med mera ingår inte i kvadratmeterpriset utan läggs till separat i jämförelsen.
Lägsta kostnadsnivå för vårdlokaler
Våra egna mest aktuella erfarenheter av nyproduktion är de snart färdigställda lokalerna för
vuxenpsykiatri. Kostnadsberäkningar för dessa typer av vårdlokaler är cirka 28 000 kr/kvm.
Lokalerna kan inte innehållsmässigt jämföras med lokaler där mer högteknologisk verksamhet
ska förekomma, vilket ett nytt sjukhus delvis kommer att innehålla. Denna referensnivå har
därför valts som en undre nivå för vårdlokaler i allmänhet. Beloppet ska enbart användas vid
en rimlighetsbedömning av kostnadsnivån för ett eventuellt nytt sjukhus.
Högsta kostnadsnivå för sjukhus
För att fastställa en högsta nivå behöver kostnader tas fram för de projekt som i stort sett
endast innehåller högteknologisk eller högspecialiserad verksamhet. Exempel på sådana projekt
är H-huset i Örebro som beräknas till cirka 47 500 kr/kvm, samt Bild- och funktionscentrum i
Göteborg som beräknas till cirka 45 000 kr/kvm. I sammanhanget kan även NKS (Karolinska)
nämnas som landade på cirka 44 000 kr/kvm. Om dessa belopp omsätts till dagens nivå är det
rimligt att säga 50 000 kr/kvm som en högsta nivå för sjukhus.
Övriga referensprojekt
Det finns en kalkyl framtagen för L-huset som innebär cirka 36 000 kr/kvm. Denna kalkyl är
gjord utifrån mer kända fördelningar mellan olika verksamheter. Kalkylen grundar sig även på
en trång placering med mycket hänsynstagande till befintlig verksamhet.
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Hus 37 i Eksjö är också en tillbyggnad med mer blandning av olika verksamheter. Enligt
uppgifter landar detta projekt på cirka 28 000 kr/kvm. Viktigt att beakta är att detta projekt är i
stort sett inflyttningsklart, vilket innebär att upphandlingarna skedde för flera år sedan.
Ett nytt sjukhus för Region Kronoberg kan inte jämföras med de högspecialiserade
tillbyggnader som anger en högsta nivå. Samtidigt kommer projektet sannolikt att överstiga
lägstanivån på 28 000 kr/kvm. Bedömningen är att ett nytt sjukhus, beläget på en plats där
ingen hänsyn behöver tas till trång arbetsplats eller befintlig verksamhet, bör beräknas till cirka
35 000 kr/kvm. Beloppet är ett rimlighetsbelopp och avser byggherrekostnader samt
kostnaden för uppförandet av själva byggnaderna, inklusive nödvändiga grundläggningsarbeten,
exklusive medicinteknisk utrustning. Färdigställande av mark utanför byggnaden ingår inte, inte
heller infrastruktur utanför tomt eller markköp.

Ekonomisk jämförelse
En ekonomisk jämförelse har gjorts för de två olika alternativen. Jämförelsen sträcker sig från
2019-2050. Det stora antalet år i jämförelsen gör att flera antaganden har gjorts. Antagandena
är gjorda utifrån vad som är känt idag, vilket innebär att det finns en osäkerhet som blir större
längre fram i jämförelseperioden. Jämförelsen är gjord utan indexering för att göra den
jämförbar över tid. I jämförelsen har de kostnader som skiljer sig åt mellan alternativen och
som bedöms vara relevanta valts ut. De kostnader som jämförts är:





Underhåll och mediakostnader
Avskrivningar (byggnad, MT och övrig utrustning, IT)
Räntekostnader
Engångskostnader (rivning, provisoriekostnader, försäljning)

Underhåll och mediakostnader
Underhåll och mediakostnader beräknas vara omkring 25 mnkr lägre år 2028 i alternativet
nybyggnation, jämfört med att vara kvar på CLV. Mediakostnaderna för det nya sjukhuset är
beräknat utifrån energikraven för miljöbyggnad, nivå Silver. Skillnaderna mellan alternativen
minskar över tid då delar av CLV ersätts med nyproducerade ytor som är mer energisnåla och
inte är i behov av underhållsåtgärder i samma utsträckning som de äldre byggnaderna. Se bilaga
4: Underhåll och mediakostnader.

Avskrivning av byggnad
Jämförelsen av avskrivningarna mellan de två alternativen är beräknad utifrån att
investeringarna mellan åren 2019-2027 för alternativet: nybyggnation är 5 mnkr lägre per år.
Det beror på att vissa planerade investeringar som kortsiktigt inte är nödvändiga utgår.
Löpande investeringsunderhåll sker alla år för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt. För
alternativet: nybyggnation påbörjas investeringsunderhållet 15 år efter inflyttning i bygganden.
Nybyggnation omfattas av garanti för de första 5 åren efter godkänd entreprenad.
Avskrivningstiden för nybyggnation är satt till 35 år för båda alternativen. Det är en förenkling
då komponentavskrivning tillämpas. För alternativet: nybyggnation ingår kostnaderna för
markarbeten i avskrivningsunderlaget.
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Medicinteknisk utrustning och annan utrustning
Den medicintekniska utvecklingen går snabbt, inte minst med tanke på den digitalisering som
sjukvården står inför. Genom ny teknik möjliggörs bättre behandlingar, diagnostik och
vårdmetoder. Sjukvården kan göra mer för fler. Sammantaget ger detta en utmaning i
planeringen av vad som väntas i framtiden.
Inom medicinsk teknik finns ett inventariesystem kallat Medusa där idag cirka 8000 inventarier
är registrerade på CLV. Dess värde uppgår till 440 mnkr. Utöver detta finns övrig utrustning
som är lösa inventarier som inte definieras som medicinsk teknik eller inte ingår i Medusa av
andra anledningar. Exempel på sådana inventarier är kök/restaurangutrustning, städ, rörpost,
möbler, ambulanser, övriga fordon, autoklaver, operationslampor, taklyftar och mycket mer. I
den ekonomiska beräkningen ingår ovan som en samlad punkt kallad MT och annan
utrustning.
Omvärldsbevakning nationellt visar att utrustning till nybyggnationer ofta hamnar på runt 20
procent av byggnadskostnaden. Eftersom Region Kronoberg har en långsiktig utbytesplan för
sin utrustning är de två alternativen likvärdiga, men i ett nybyggnadsalternativ samlas
investeringarna i samband med flytt. I alternativet vara kvar på CLV kommer utbyten ske
under ett längre intervall. I båda alternativen har eventuella utökningar av utbud inte tagits
med. Ett antagande är gjort att den medicintekniska prisnivån inte med automatik förändras i
förhållande till byggnadspris och kvadratmeter. Kvadratmeter behöver inte innebära mer
teknisk utrustning, utan kan behöva läggas till för funktion i rummet.
Namn

Andel procent MT och Kommentar
inventarier av
byggnationskostnaden

Region Blekinge

36 procent

Akutmottagning, röntgen, IVA,
Thorax, IVA med mera, alltså mycket
teknikintensiva enheter.

Chopin i Huddinge

28 procent

Utrustningskrävande rum som till
exempel operation, steril, intensivvård.

NKS

20 procent

Inledningsvis planerades 24 procent,
men drog ner till 20 då en del
utrustning kunde flyttas med.

BOIC Sahlgrenska

77 procent

Bara högteknologisk verksamhet som
hybridsalar, intensivvård, steril,
röntgen, cyklotron

Bild 10. Referensvärden nyproduktion, MT/annan utrustning.

För att uppskatta kostnaderna för medicinteknisk utrustning och annan utrustning vid en
nybyggnation har en beräkning gjorts för att uppskatta inköpspriset för det som skulle behöva
köpas nytt. Beräkningen visar på att det skulle behöva köpas in MT och annan utrustning för
600 mnkr, vilket har använts för alla scenarierna i jämförelsen. Utöver inköpen av ny
utrustning förutsätts att utrustning på uppskattningsvis 300 mnkr flyttas med från CLV. För
alternativet vara kvar på CLV har beräkningarna gjorts utifrån att 19 procent av
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nybyggnadspriset som görs på CLV läggs på medicinteknisk utrustning och annan utrustning. I
alternativet sker inköpen succesivt. Vid jämförelse av total investering mellan de två
alternativen uppskattas investeringen till 400 mnkr för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt.
Anledningen att det är lägre beror på i nyanskaffningen på att bygga nytt alternativet ingår
inköp av möbler om en stor andel samt viss fördyring av MT.
Avskrivningstiden för all medicinteknisk utrustning och annan utrustning är satt till 7 år i båda
alternativen. Det är en förenkling då olika tider förekommer, men fördelning av utrustningen
utifrån avskrivningstider är svåra att uppskatta i dagsläget. Från år 2035 beräknas
avskrivningarna för medicinteknisk utrustning och annan utrustning kosta lika mycket i båda
alternativen. Det beror på att alternativet: CLV kvar på befintlig tomt kommit upp till samma
utrustningsnivå som alternativet: nybyggnation och att byggnaderna innehåller samma
verksamhet. Anledningen är att år 2035 kommer återanskaffning av utrustning att påbörjas då
det är 7 år sedan utrustningen köptes till det nya sjukhuset.

IT och konst
För att uppskatta investeringen i IT, som inte ingår i bygginvesteringen, har en procentsats på
1,5 procent av byggnationspriset används. Denna procentsats bygger på andra regioners
erfarenhetstal vid nybyggnation.
Konst beräknas till 1 procent av byggnadskostnaden enligt riktlinje: Hantering av konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg.

Räntekostnader
Räntekostnader för de båda alternativen är beräknade utifrån uppskattade kassaflöden för
Region Kronoberg mellan åren 2019-2050. För att kunna beräkna kassaflöden har vissa
antaganden gjorts. Resultatet för Region Kronoberg är satt till 70 mnkr årligen i båda
alternativen. Beräkningen inkluderar att avsättning görs till pensionsmedelsportföljen
motsvarande den avsättning som görs enligt Skandias prognos. Markköp och försäljning är
inkluderad i beräkningarna av kassaflödet. Det som skiljer mellan alternativen är främst att
investeringarna är stora tidigt i nybyggnationsalternativet men i vara kvar på CLV är
investeringarna mer utspridda över åren. Det gör att räntekostnaden är högre i alternativet
nybyggnation.
Räntan för lånen som uppkommer är beräknad utifrån en räntesats på 1,6 procent. Räntan
baseras på en 10-årig respektive 5 årig fast ränta från Kommuninvest som i mars 2019 kostade
1,4 procent respektive 0,7 procent. Skulle nytt sjukhus byggas skulle det finansiella reglementet
behöva kompletteras med regler kring räntebindningstider, förfallostruktur etc.
Huvudalternativet för långivare enligt våra antaganden är Kommuninvest men även utgivande
av egna obligationer genom MTN-program skulle kunna bli aktuellt. (Medium Term Note,
förkortat MTN, är ett löpande skuldebrev som vanligtvis förfaller till återbetalning inom fem
till tio år efter att det emitterats).
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Engångskostnader
Det finns engångskostnader som är medräknade i jämförelsen av de två alternativen: kostnader
för rivning, provisoriekostnader och så tas hänsyn till restvärde vid försäljning.
Rivningskostnaden är totalt uppskattad till 127 mnkr under perioden 2019-2050, se bilaga 2
(Planerade projekt CLV 2019-2050). Det finns inte med några kostnader för restvärden i
beräkningarna för de byggnader som rivs i alternativet: CLV kvar på befintlig tomt. Det beror
på att det är svårt att uppskatta. Det handlar om framtida restvärden som blir en kostnad först
när dessa byggnader rivs. I flera fall sker det efter 2030, vilket gör det svårt att idag uppskatta
denna kostnad. Restvärde för CLV vid en eventuell försäljning, det vill säga det bokförda
värdet vid försäljning, bedöms till 165 mnkr. För alternativet: CLV kvar på befintlig tomt, är
det beräknat att uppstå provisoriekostnader för 260 mnkr. Dessa kostnader är utspridda över
många år men är mer betydande åren då rivning sker och några år efter rivning skett.

Resultat ekonomiska jämförelser
Den totala investeringen för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt är beräknad till 5,1 mdr
kronor. Utöver det tillkommer 0,4 mdr kronor för rivning och provisoriekostnader. Den totala
investeringen för alternativet: nybyggnation på ny tomt är beräknad till 4,9 mdr kronor,
inklusive tomt. För att jämföra de olika alternativen har alla kostnader som beskrivits ovan lags
ihop för att få fram en total årlig kostnad per alternativ. Den årliga kostnaden för de båda olika
alternativen ställs emot varandra för att se vilket alternativ som är billigast för varje år i
jämförelsen.
Bilden nedan visar jämförelsen per år för de två alternativen. I bilden syns också
känslighetsanalysen för nybyggnationsalternativet.
Bilden visar att kostnaderna för att vara kvar på CLV är högre i början av jämförelsen och att
den ökar markant år 2025 då L-huset beräknas vara inflyttningsklart. År 2028-2029 ökar
kostnaden för alternativet bygga nytt då det nya sjukhuset invigs och därmed aktiveras alla
avskrivningar. Sedan sjunker den årliga kostnaden i takt med att amortering görs på lånen för
alternativet: nybyggnation, för att år 2036 ligga på samma nivå som att vara kvar på CLV.
Från år 2036 fram till 2050 är kostnaden för de båda alternativen lika stor men den årliga
kostnaden skiljer sig åt då engångskostnader i alternativet vara kvar på CLV gör linjen ryckigare.
Anledningen att alternativet: nybyggnation ökar från år 2036 är att kostnaden för underhåll och
renoveringsinvesteringar ökar. Anledningen till att alternativet: CLV kvar på befintlig tomt inte
ökar i samma takt beror på att mediakostnaden sjunker då en större andel av CLV är
nyproducerad i förhållande till tidigare.
Bilden visar också att oavsett vilket alternativ som väljs, kommer Region Kronoberg stå inför
ökade kostnader jämfört med dagens nivå.
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Bild 11. Kostnadsjämförelse i kronor mellan alternativen och känslighetsscenarierna.

Bilden nedan visar den ackumulerade kostnaden för alla jämförda kostnader uppdelat per år
för de två alternativen och för de tre scenarierna i känslighetsanalysen. Det betyder en
sammanställning av alla åren i bilden ovan staplade på varandra. Bilden visar att vara kvar på
CLV är det billigaste alternativet fram till år 2050. Skillnaderna i alternativen uppkommer först
efter att L-huset är byggt 2025. Mellan 2025-2028 är CLV det dyraste alternativet. Efter 2028 är
bygga nytt det dyraste alternativet fram till 2041. Skillnaden mellan alternativen innebär att
alternativet: CLV kvar på befintlig tomt är 180 mnkr billigare fram till år 2050.
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Bild 12. Ackumulerad kostnadsbeskrivning av alternativen och känslighetsscenarierna.

Investeringsjämförelse
Bilden nedan visar en sammanställning över investeringar i samband med de två olika
alternativen och scenarierna i känslighetsanalyserna. Bilden visar att alternativet: CLV kvar på
befintlig tomt medför en investering som är 210 mnkr större än i alternativet: nybyggnation på
ny tomt. Investeringarna i alternativet: CLV kvar på befintlig tomt sker vid en senare tidpunkt.
Samtliga scenarier i känslighetsanalysen visar på en högre investering än att vara kvar på CLV.
Alternativen skiljer sig åt gällande vilken typ av investering det är. I alternativet: CLV kvar på
befintlig tomt sker en stor del av investeringen i renovering, medan alternativet: nybyggnation
mest innebär investering i ny byggnad. Känslighetsanalyser för båda alternativen visar en
kostnadsfördyring på cirka 1 miljard kronor.
Utöver den investering som görs i de båda alternativen kommer alternativet att vara kvar på
CLV att medföra engångskostnader i form av rivningskostnader och provisoriekostnader.
Dessa är beräknade till knappt 400 mnkr under hela jämförelsen.
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Bild 13. Investeringar för alternativen och de olika känslighetsscenarierna.

Slutsatser
Den samlade bilden av vilket alternativ som är bäst ur en ekonomisk jämförelse är inte entydig.
Kostnaderna ökar för båda alternativen under jämförelseperioden år 2019-2050. Den totala
investeringen för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt är beräknad till 5,1 mdr. Utöver det
tillkommer 0,4 mdr kronor för rivning och provisoriekostnader. Den totala investeringen för
alternativet: nybyggnation på ny tomt är beräknad till 4,9 mdr inklusive tomt. Sammanlagt är
den beräknade kostnaden 180 mnkr lägre för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt, men den
totala investeringen är 210 mnkr större.
Anledningen är att investeringen och därmed avskrivningen för alternativet: bygga nytt på ny
tomt sker vid en samlad tid, tidigt i jämförelsen. I alternativet: CLV kvar på befintlig tomt, sker
investeringar och avskrivningar successivt under en längre tidsperiod. Därmed är kostnaderna
lägre totalt för avskrivningarna under perioden.

Försäljning av nuvarande sjukhusområde
Om Regionfullmäktige i Region Kronoberg fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska byggas bör
redan nu börjas en planering för hur en framtida avyttring av befintligt sjukhusområde bäst kan
ske. Dagens sjukhusområde är uppdelat på två olika fastigheter Vasa 8 med merparten av
byggnadsbeståndet och Gustav Adolf 9 där infektionskliniken är belägen. Totalt omfattar dessa
två fastigheter en areal om cirka 62 000 kvm. Dessa fastigheter är intressanta ur ett framtida
fastighetsutvecklingsperspektiv.
Den dag Region Kronoberg eventuellt lämnar dessa fastigheter står samtliga byggnader tomma
utan hyresgäster, vilket påverkar marknadsvärdet väsentligt. Innan en presumtiv investerare
kan räkna med ett positivt kassaflöde så måste en rad tidskrävande och kostsamma aktiviteter
genomföras. Allt från långdragna detaljplanprocesser till en fysisk omdaning av kvarteren.
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Genom förberedande aktiviteter kan man dels optimera det försäljningspris som kan bli
aktuellt och dels kan den fysiska omvandlingen av nuvarande sjukhuskvarter komma i gång
snabbare. Detta arbete bör ske i nära samverkan med Växjö kommun och andra aktörer som är
specialiserade inom fastighetsutveckling. Det ligger i regionens intresse att kvarteren som
Region Kronoberg eventuellt lämnar skapar möjlighet för en stadsdelsutveckling som bidrar till
att både staden och regionen fortsätter att utvecklas positivt.

Alternativ nybyggnation – framtida placering
En nybyggnation kräver en ny tomt. Arealen för dagens CLV utgör cirka 62 000 kvm.
Ytbehovet för den nya tomten har beräknats till cirka 120 000 kvm och i den ytan har höjd
tagits för anläggning av ett större antal öppna p-platser. Vid ett eventuellt framtida behov av
ytterligare vårdlokaler inom sjukhusområdet kan delar av de öppna markparkeringsplatserna
ersättas med ett parkeringshus för att på så sätt frigöra byggbar mark.
För att analysera den mest optimala placeringen i förhållande till länets invånares körtid till
sjukhuset har en särskild utredning gjorts. Analysen bygger på befolkningsdata för alla invånare
i Kronobergs län lokaliserade inom rutor om 500x500 meter och data på vägnätet i
Kronobergs län med hastighetsgränser. Utifrån detta material har en så kallad allokeringsanalys
utförts för att identifiera den punkt där den summerade körtiden med bil är som snabbast för
den totala befolkningen i länet.
Den röda punkten i kartan nedan visar den punkt där den summerade körtiden med bil är som
snabbast för den totala befolkningen i Kronobergs län. Punkten är lokaliserad i den västra
delen av Växjö tätort, cirka 9 minuter med bil via väg 25 från Centrallasarettet Växjö.
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I samverkan med Växjö kommuns planeringskontor har möjliga placeringar utretts. Kriterierna
från Region Kronoberg har varit:










Flytt av hela CLV:s verksamhet, det vill säga all verksamheten inom fastigheterna Vasa
8 och Gustav Adolf 9
I Växjö stads omedelbara närhet
Närhet till större vägar
Närhet till spårbunden trafik
Möjlighet till helikopterplatta
Ytanspråk 12-15 hektar
Gärna mer utbyggnadsmöjlighet på sikt
Gärna markparkeringar
Byggnation behöver kunna påbörjas om cirka 3-4 år

Utifrån dessa kriterier har ett huvudalternativ presenterats:
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Räppe

Inom stadsdelen Räppe i Växjö tätorts västra utkant återfinns en areal som genom sin storlek
och läge bedöms som lämplig för en ny sjukhusetablering. Merparten av de kriterier Region
Kronoberg satt upp som krav på en ny tomt för en eventuell sjukhusbyggnation skulle infrias
med denna placering, dock återstår flera frågor att klargöra innan en byggnation skulle kunna
påbörjas. Hela området måste exempelvis genomgå en detaljplaneförändring.
Ytan består i dagsläget av totalt tre fastigheter varav en är privatägd medan Växjö kommun har
rådighet över de andra två.
Region Kronoberg har under våren 2019 fört dialog med den privata fastighetsägaren, vilket
resulterat i ett så kallat ”letter of intent” där fastighetsägaren säger sig villig att sälja den aktuella
fastigheten till Region Kronoberg. Likaså har dialog förts med Växjö kommun på både
politisk- och tjänstemannanivå. Även Växjö kommun har uttryckt välvilja till att sälja till
Region Kronoberg i syfte att bygga ett sjukhus.
Arealen för de tre fastigheterna uppgår sammanlagt till drygt 157 000 kvm där den
sammanhängande ytan i öster utgör knappa 125 000 kvm. Innan projektering måste ingående
geotekniska undersökningar göras för att skaffa kunskap om markens beskaffenhet och genom
det klargöra hur en tänkt byggnation kan utformas. Marken är flack och ligger relativt lågt i
förhållande till det angränsande vattenområdet kallat Räppegölen. Detta förhållande medför en
översvämningsrisk vilken noga måste hanteras i det följande projekteringsskedet. Likaså kan
man anta höga grundvattennivåer vilket påverkar grundläggningsförutsättningarna för framtida
eventuella byggnationer. Markområdet i väster utgörs av en industrifastighet där byggnaderna i
närtid kommer att rivas och marken saneras från de eventuella föroreningar som kan antas
finnas där. Enligt uppgift från Växjö kommun ska detta utföras av nuvarande ägaren. Därefter
förvärvar kommunen fastigheten.
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Alternativa placeringar
Arbetet med att hitta lämplig byggbar mark som uppfyller de kriterier som ställts, har även
inneburit att andra alternativ diskuterats och värderats. Gemensamt för övriga alternativ som
värderats är att de inte bedömts att i tillräcklig omfattning kunnat leva upp till de krav som
ställts. Läge, tomtens storlek, närhet till större vägar och spårbunden trafik har, tillsammans
med kravet att kunna komma igång med byggproduktion inom tre till fyra, år varit avgörande i
bedömningen.

Trafiktillgänglighet
Under ett år sker 70 000 resor av serviceresor till CLV. Angöringen är trång och det finns flera
begränsningar i flödet. Trafiksituationen utanför entrén är problematisk där bland annat
serviceresor, taxi, personbilar, cyklar och gångtrafikanter ska samsas på en trång yta. Likaså är
varumottagning en trång plats där angöringen av transporter för gods har svårigheter att
komma till optimalt.
Till det ska också beaktas de livräddande transporter av högsta prioritet uppdrag för
ambulansen som under ett år har strax över 6 000 transporter genom stadskärnan till akuten.
Ambulansens framkomlighet i livräddande uppdrag kommer i alternativet: nybyggnation på ny
tomt sannolikt minska den totala restiden.
Föreslagen tomt för ett eventuellt nytt sjukhus försörjs idag delvis med kollektivtrafik, där vissa
turer på linje fyra passerar söder om området. Till det nya bostadsområdet Bredvik (öster om
den aktuella tomten) är det planeras det för en ny busslinje som etappvis kommer byggas ut
allteftersom området växer. Området gränsar i norr till kust-till-kustbanan som i den västra
delen av området (f.d. Räppe stärkelsefabrik) har en mötesstation. Trafiken på denna del av
kust-till-kustbanan är omfattande med såväl SJ-regionaltågstrafik, Öresundståg, Krösatåg samt
godstrafik. Sammanlagt passerar drygt 100 tåg sträckan per dygn. Eftersom det finns ett
mötesspår i närheten är det möjligt att anlägga perrong och att Krösatåg kan göra uppehåll.
Idag trafikerar Krösatågen mellan Hässleholm-Växjö, Värnamo-Växjö samt Nässjö-Växjö. Alla
turer går via Alvesta. Det innebär god tillgänglighet med tåg för resenärer som kommer
västerifrån. Att göra uppehåll med exempelvis Öresundståg är inte aktuellt eftersom principen i
det systemet är ett stopp per kommun. För tågresenärer österifrån krävs ett byte i Växjö mellan
Öresundståg och Krösatåg för att kunna ta sig till området. Då det handlar om stora volymer
människor som varje dag ska ta sig till och från området skulle det vara en stor fördel om tåg
finns som ett alternativ. Det hade också kunnat minska behovet och viljan att välja bilen.
Till området går att ta sig gående och med cykel från såväl Öjaby som de centrala delarna av
Växjö. Det finns en gång- och cykeltunnel under riksväg 23 som gör det möjligt att smidigt
anlända från Växjös centrala delar. Avståndet från centrum är ungefär 5 km, vilket tar cirka 20
minuter att cykla.
Tomten är strategiskt placerad vid Växjös västra infart. Riksväg 23 angränsar till området i
öster och möter riksväg 25 och 27 strax norr om tomten vilket innebär att tillgängligheten för
både privatbilister och nyttotrafik är god. Nära tomten finns ett nät av interna vägar som
knyter samman området med Öjaby och centrala Växjö.
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Om nya perronger placeras där före detta Räppe Stärkelsefabrik ligger krävs sannolikt att en ny
gång- och cykelbro över Helge å för att minska avståndet till ett nytt sjukhus. Kostnad och
tekniska möjligheter för detta är inte beräknade.
I dagsläget diskuteras ytterligare stationer mellan Växjö och Alvesta. Vilket upptagningsområde
respektive station ska serva och hur det påverkar befintlig infrastruktur behöver utredas vidare
tillsammans med berörda kommuner och Trafikverket. Kostnad för att bygga perrong belastar
normalt berörd kommun.
För huvuddelen av Växjöborna kommer inte tåget att vara något alternativ utan då krävs andra
lösningar. Stadsbusstrafiken kommer att behöva byggas ut kraftigt till området och det räcker
sannolikt inte med att en linje trafikerar området. Hur detta ska ske behöver utredas vidare.
Oberoende av hur trafiken ska dras kommer det leda till ökade kostnader för Region
Kronoberg.
Just nu pågår upphandling av ny stadsbusstrafik med start sommaren 2023. En möjlighet är att
stadsbusstrafiken då kommer att drivas med el. Det hade då funnits möjlighet att anlända till
det nya sjukhuset inomhus – det vill säga att bussen kör in i sjukhuset. Det hade varit en
attraktiv lösning för resenärerna, då avstånden blir korta och att du som resenär inte påverkas
av vädret.
Regionbusstrafiken mellan Ljungby-Växjö och mellan Alvesta-Växjö samt mellan Älmhult Växjö skulle kunna göra stopp vid området. Hur mycket det påverkar restider och körvägar
behöver studeras vidare. Nya hållplatser behöver också anläggas.
Föreslagen tomt är betydligt sämre ur ett gång- och cykelperspektiv jämfört med dagens
placering av CLV. Idag tar sig drygt 48 procent av de anställda på CLV till jobbet med cykel
eller gående och den andelen kommer med stor sannolikhet att minska om sjukhuset flyttar till
denna tomt. Tillgängligheten med gång- och cykeltrafik kommer dock att förbättras då Växjö
kommun planerar en gång- och cykelbro över norra delen av Norra Bergundasjön. Det blir
därmed en något kortare väg. Ytterligare förbättringar av gång- och cykelvägnätet behövs
sannolikt.
Mellan föreslagen tomt och stadsdelarna Teleborg, Högstorp och Sandsbro är det 8-9 km.
Tillgängligheten med biltrafik till området är god. Det finns en risk att en flytt till föreslagen
tomt kommer generera betydligt fler bilresor jämfört med dagens läge för CLV. Detta är
negativt för miljön och hade inneburit en ökad belastning i gatunätet. En flytt av sjukhuset
avlastar dock gatunätet i Växjös centrala delar.
Söder om Växjö planeras för Södra Länken - en tvärförbindelse mellan riksväg 27 och riksväg
23. När denna är byggd kommer tillgängligheten med bil förbättras för boende på södra
Teleborg samt trafikanter som kommer söderifrån på riksväg 27. I nuläget finns ingen tidplan
när vägen ska byggas. Möjligheten att eventuellt trafikera Södra länken med busstrafik studeras
i ett senare skede.
Uppskattning av kostnader för infrastruktur och kollektivtrafik
Utifrån de kostnader som presenterats för projektet Pågatåg NO, där sex nya stationer
öppnades i Kronoberg 2013, bedöms kostnaden för att bygga en station till cirka 40 mnkr.
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Kostnaden kan variera beroende på förutsättningarna på den specifika platsen. Kostnader för
tillfartsvägar och anslutande infrastruktur, som exempelvis cykelvägar tillkommer. På grund av
ökad trafikbelastning kan en planskildhet (tunnel eller bro) behövas där Stora Räppevägen
korsar kust-till-kust-banan. Kostnad för detta är idag okänd och behöver utredas vidare.
Kostnader för nya busshållplatser för regionbusstrafik uppskattas till cirka 0,5-1,5 mnkr.
Kostnader för eventuell inomhushållplats är idag ej beräknad. Detta behöver utredas vidare.
För stadstrafiken har det studerats ett upplägg som bygger på att förlänga linje 3 och linje 8 till
sjukhuset. Dessa linjer har idag sin ändhållplats på Samarkand. Genom denna lösning skulle
relativt stora delar av Växjö stad få direkttrafik till sjukhuset. För linje 3 finns dessutom goda
bytesmöjligheter vid Växjö resecentrum. Denna lösning skulle medföra en merkostnad för
Region Kronoberg på 9 mnkr per år. Merkostnad för regiontrafik och serviceresor bedöms till
1 mnkr.

Genomförandeplaner
Alternativ: CLV kvar på befintlig tomt
Alt 1, Kvar på CLV, Mycket preliminär och förenklad tidplan
Aktivitet
Nybyggnad, Norra entrén
Renovering Hus D plan 8
Rivning Hus Q
Påbyggnad Hus G
Rivning Hus H
Nybyggnad Hus L
Ombyggnad G, dockning av Hus L
Nybyggnad Hus H2, ersätter H
Rivning Hus R, S & T
Nybyggnad Hus U, ersätter R,S & T
Rivning Hus A & C
Nybyggnad Hus C2 & A2, ersätter A & C
Rivning Hus P
Nybyggnad Hus P2, ersätter P
Rivning Hus El 1
Rivning Hus D
Rivning Hus Ä
Nybyggnad hus D2, ersätter D
Nybyggnad Hus Ä2, ersätter Ä

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Bild 14. De olika skedena beskriver aktiviteterna i fastighetsutvecklingsplanen CLV.
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Alternativ: Nybyggnation på ny tomt
Alternativ- Nybyggnation, preliminär och
förenklad tidplan

Beräknad total projekttid= 8 år
Utredning, projektering och upphandling
Produktion

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027
Inflyttning

Bild 15. De olika skeendena beskriver aktiviteter i nybyggnadsalternativet.

Tidplanerna enligt ovan för nybyggnation bygger på att det inte inträffar några större
överraskningar som förskjuter färdigställandet framåt i tiden.
Det finns, som i alla stora projekt, flera kritiska delmoment där var och ens färdigställande
kommer ha avgörande betydelse för att tidplanen hålls. Beroende på i vilken fas dessa moment
inträffar, samt dess innebörd kan eventuella förseningar komma att få olika konsekvenser. I
vissa fall även kostnadsmässiga. Vid en eventuell nybyggnation kommer riskanalyser för tidplan
att ske kontinuerligt genom hela projektet, men låter sig bäst påbörjas något längre fram i
processen när mer underlag finns och då fler aktörer (projektörer och entreprenörer) kan
medverka.

Patientsäkerhetsaspekter
Ur patientsäkerhetsperspektiv finns det starka skäl till att utveckla den sjukhusanknutna vården
i Växjö under de kommande 10 till 30 åren.
Patientsäkerhetslagens definition av patientsäkerhet innebär minskning av antalet vårdskador.
Patientsäkerhet involverar även att skapa förutsättningar för att göra rätt varje gång och
hantera risker.

Alternativ – CLV kvar på befintlig tomt
Fördelar
Det finns idag verksamhet som är i stort behov av moderna, och i vissa fall, även större lokaler.
En del av dessa behov möts genom planerad byggnationen av hus L.
Nackdelar
En av de stora riskerna och nackdelarna med en ombyggnation av CLV är rivningsmomentet,
som medför risk för bland annat spridning av smittämnen, till exempel i form av Aspergillos
(mögelsporer). Vissa centrala avdelningar, som till exempel intensivvården och
dialysavdelningen, skulle kräva alternativ placering av verksamheten under ombyggnationen.
Det innebär risker och försämrad patientsäkerhet under perioden. Delvis på grund av att
verksamheten skulle ske i lokaler som inte är optimala för verksamheten men också att det
finns risk för att verksamheten skulle behöva flyttas från de centrala positioner som dessa
avdelningar har idag. För IVA gäller till exempel avstånd till annan väsentlig verksamhet, som
till exempel akuten och operation.
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Alternativ – nybyggnation på ny tomt
Fördelar
De stora fördelarna är att det går att planera verksamheterna från grunden. Det är då självklart
att patientsäkerhetssynpunkter beaktas. Det kommer att eliminera behovet av alternativa
evakueringslokaler och också riskerna som föreligger vid rivning av befintliga lokaler.
Nybyggnation innebär också att lokalernas storlek kan planeras efter förväntad volym på
verksamheten, till exempel för förlossningsverksamheten.
Transportvägar till och från sjukhuset kommer med största sannolikhet att förbättras för
majoriteten av svårt sjuka patienter. En placering utanför stadens centrumkärna underlättar för
luftburna transporter i form av helikopterverksamhet.
Nackdelar
Det finns flera verksamheter som är i akut behov av bättre lokaler. En förändrad strategi med
planering och byggnation av ett helt nytt sjukhus kommer innebära ytterligare fördröjning
innan det går att kan flytta in i nya eller renoverade lokaler. Åtgärder måste göras i befintliga
lokaler i väntan på flytt.

Slutsats
Sammanfattningsvis finns det ur patientsäkerhetssynpunkt både fördelar och nackdelar med
båda alternativen. Att vara kvar på befintlig plats har fördelar på kortare sikt medan ett
nybygge framför allt har fördelar på längre sikt och sannolikt även ur permanent synvinkel.
Nackdelarna med nybyggnation är framför allt knutna till den förlängda tiden till välfungerande
verksamhet, det vill säga nackdelen med nytt sjukhus är i stort detsamma som fördelen med att
fortsätta ombyggnation på befintlig plats. Nackdelarna med att vara kvar är till stor del knutna
till de störningar som uppkommer i samband med rivningsarbetet.
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Byggnadstekniska aspekter
Alternativ – CLV kvar på befintlig tomt
De viktigaste konsekvenserna ur ett fastighetsperspektiv är att:

















CLV-området har en hög exploateringsgrad och det finns inga naturliga
expansionsområden. Merparten av byggnaderna är äldre och samtliga byggnader har
lägre våningshöjder än dagens gängse standard för vårdbyggnader. Sammantaget
medför detta extra utmaningar och kompromisser vid all om- och nybyggnation.
Befintliga lokaler är ur ett ombyggnadsperspektiv, av flera skäl starkt begränsade för att
kunna planeras och utföras på ett optimalt och effektivt sätt.
En fortsatt utveckling av CLV på nuvarande plats medför en förflyttning mot en högre
andel nettoarea med hög standard. Även fortsättningsvis kommer vissa delar inom
Program för Teknisk Standard (PTS) vara svåra att uppnå.
Placeringen av CLV innebär att framtida större byggnadsarbeten behöver ta stora
hänsyn till att det är trångt och svåråtkomligt. En trång arbetsplats innebär även
betydande störningar för omgivningen och leder till längre produktionstider och högre
kostnader.
Ombyggnationer kräver ofta omlokalisering av verksamheter. I nuvarande situation är
tillgången till ändamålsenliga evakueringslokaler inom CLV mycket starkt begränsad,
för att inte säga obefintlig.
Kunskapen kring patientsäkerhetsrisker kopplade till byggdamm med mera har de
senaste åren utvecklats till att det är i stort sett omöjligt att genomföra några
byggtekniska åtgärder i lokaler med pågående verksamhet utan att först vidta
omfattande åtgärder.
När installationsintensiva verksamheter, såsom IVA, operation, röntgen och
sterilcentral ska renoveras och byggas om krävs en mycket välplanerad och
komplicerad flyttkedja utifrån starka verksamhetssamband. Dessa flyttkedjor är inte
bara komplicerade, de är också mycket kostnadsdrivande eftersom att fullvärdiga
provisoriska lokaler måste ordnas på annan plats inom sjukhuset. Då det saknas
evakueringslokaler blir dessa flyttkedjor ofta långa där flertalet verksamheter berörs.
Redan i dagens situation är det tidvis mycket trångt framför huvudentrén och vid
framtida större åtgärder kommer allt flöde som idag går via huvudentrén behöva styras
om till den så kallade västra entrén vilket kommer påverka tillgängligheten negativt
under flertalet år.
Merparten av byggnaderna på dagens CLV behöver på sikt rivas, dels för att deras
tekniska status inte längre gör det försvarbart att renovera men även för att skapa plats
för byggnader anpassade för de krav modern sjukvård ställer.
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Alternativ – Nybyggnation på ny plats
De viktigaste konsekvenserna ur ett fastighetsperspektiv är att:














Tillhandahållandet av ändamålsenliga lokaler över tid underlättas med en minimering
av störningar för verksamheterna. Med ett generellt och flexibelt byggande uppnås en
hög flexibilitet för verksamheterna.
Vid planeringen av ett helt nytt sjukhus tas hänsyn till en eventuell framtida expansion
så att en sådan kan ske på ett sätt så att ineffektiva anslutningsytor med mera inte
behöver skapas för att ansluta framtida byggnadskroppar.
Vid byggande av ett nytt sjukhus kommer hänsyn kunna tas till nya krav och
förutsättningar utifrån den nya version av ”Det robusta sjukhuset” som under
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är under framtagande. Detta kommer
innebära att sjukhusets sårbarhet totalt sett kan minska ytterligare jämfört med
nuvarande CLV.
Att bygga nytt sjukhus placerat utanför tätorten i närheten av större trafikleder kommer
under byggskedet att avsevärt förenkla transporter, kranplacering och
arbetsplatsetablering jämfört med att fortsätta renovera, bygga om, riva och bygga nya
byggnader inom nuvarande CLV tomt.
Med dagens kunskap om energieffektivt och hållbart byggande ges stora möjligheter att
skapa ett nytt sjukhus som utifrån ett livscykelperspektiv kommer att ge betydligt lägre
miljöpåverkan än vad som är möjligt att uppnå med dagens CLV. Detta ger inte bara
stora miljövinster, det ger även avsevärt lägre driftkostnader framförallt kopplat till
betydligt lägre energiförbrukning.
Det finns även stora vinster att göra i form av bättre inomhusmiljö kopplat till
möjligheten att vid nyproduktion optimera ventilation och luftflöden. Detta ger stora
positiva effekter gällande vårdhygieniska aspekter med rätt lufttryck och effektiva
filtersystem.
Vid planering och anläggande av ett nytt sjukhusområde ges möjlighet till en mer
utvecklad och genomtänkt miljö som bidrar till att stödja en hälsofrämjande utemiljö.
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1 Inledning
1.1 Sammanfattning
Region Kronoberg står inför stora investeringsbehov i lokaler och utrustning. För
att säkerställa kvaliteten i investeringsbesluten för fastigheternas utveckling krävs
ett samspel mellan olika strategiska planer.
En fastighetsutvecklingsplan (FUP) ska förse beslutsfattare och verksamhet med
en statusöverblick för fastigheterna samt en möjlig utvecklingsplan för de olika
byggnaderna. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver områdets möjligheter men
även begränsningar och har ett strategiskt långsiktigt utvecklingsperspektiv på
cirka 30 år.
Syftet med framtagandet av en fastighetsutvecklingsplan för CLV är att:



Ha en god beredskap för att möta sjukhusets lokalbehov för att bedriva en
effektiv vård.
Ha ett bra beslutsunderlag för framtida utvecklingsmöjligheter kring
bebyggelse, trafik och flöden och planering inom hela området för
Centrallasarettet i Växjö.

Målet är att denna fastighetsutvecklingsplan utgör ett viktigt strategiskt underlag
för framtida investeringsbeslut i samband med verksamheternas utveckling.
CLV-området har en hög exploateringsgrad och det finns inga naturliga
expansionsområden. Det finns inte tillräcklig expansionsyta inom området som
medger plats för nya byggnader samtidigt som befintliga kan behållas. De flesta
byggnaderna är äldre och alla byggnader har lägre våningshöjder än dagens gängse
standard för vårdbyggnader.
Placeringen av CLV innebär att de flesta större arbeten som sker behöver ta
hänsyn till att det är trångt och svåråtkomligt. Detta gäller byggtransporter till och
från sjukhusområdet, men även kranplaceringar och etableringar är svåra att få till.
Stora delar av CLV:s verksamheter (medarbetare, patienter, besökare) kommer
påverkas av större ombyggnader och rivningsprojekt. En trång arbetsplats innebär
även betydande störningar för närområdet och dess invånare.
Avspärrningar i samband med byggarbeten inom CLV innebär att många
medarbetare och patienter behöver ledas om till provisoriska
kommunikationsstråk och ersättningslokaler. Stor hänsyn behöver tas för att
minimera dammspridning, buller mm i samband med rivningar och andra arbeten.
Sammantaget medför detta extra utmaningar och kompromisser vid om- och
nybyggnation.
Befintliga lokaler är begränsade ur ett ombyggnadsperspektiv för att kunna
utnyttjas på ett optimalt och effektivt sätt. Vid en fortsatt utveckling av CLV
kommer även fortsättningsvis vissa delar inom Program för Teknisk Standard
(PTS) vara svåra att uppnå.
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Med dagens hygienkrav är det för många verksamheter i princip omöjligt att
bygga om under pågående vårdverksamhet. Dessa ombyggnationer kräver
omlokalisering av verksamheter. I nuvarande situation är det mycket begränsat
med ändamålsenliga evakueringslokaler. Alternativet med tillfälliga
modullösningar som evakuering är i princip omöjligt uitfrån bristen på tillgänglig
markyta. I ett scenario där mer installationsintensiva och störningskänsliga
verksamheter, såsom IVA, operation och steril ska byggas om måste det till en
välplanerad flyttkedja utifrån starka verksamhetssamband.
Ombyggnad innebär nästan alltid att hänsyn behöver tas till omslutande
ytterväggar, bärande innerväggar, bärande balkar och pelare samt bjälklag.
Bjälklagen innebär att hänsyn behöver tas till befintlig våningshöjd. Inte helt sällan
behöver även hänsyn tas till befintliga ventilationsaggregat eller andra vitala
installationer.
Under årens lopp har det gjorts ingrepp i form av håltagningar eller ursparningar i
de bärande konstruktionerna på CLV. Detta kan ha inneburit att konstruktionens
framtida reserv är utnyttjad, eller i värsta fall att konstruktionen är försvagad.
Vilket i sin tur innebär begränsningar i de laster som de befintliga
konstruktionerna kan bära. I samband med ombyggnader ökar oftast kraven på de
så kallade nyttiga laster (både utbredda och punktlaster) som till exempel bjälklag
ska bära. De förändringar som är gjorda på CLV under årens lopp är inte
fullständigt dokumenterade. Detta kan innebära en framtida risk och fördyrande
faktor vid ombyggnader. En ombyggnad innebär ofta mer ineffektiva ytor för
anslutning till de kringliggande ytor som inte berörs av själva ombyggnaden.
Dagens CLV har en relativt god robusthet och redundans i de tekniska
försörjningssystemen. Framåt krävs dock fortsatt utveckling för att uppnå de
rekommendationer som ges kring sjukhusfastigheter i kommande version av
föreskriften ”Det robusta sjukhuset”. För vissa parametrar kan detta vara en stor
utmaning utifrån dagens förutsättningar.
Entrélösningen på CLV är inte dimensionerad till dagens besöksflöde sett till både
kapacitets- och tillgänglighetsaspekter. På kort sikt finns ingen bra lösning på
denna problematik. Godsmottagningen är inte tillräckligt dimensionerad för
dagens materialflöden, och det är svårt att på kort sikt ändra detta. De föreslagna
första stegen i en fortsatt utveckling av CLV-området innebär en ganska drastisk
försämring av antalet tillgängliga parkeringsplatser.
Inom ramen för arbetet med fastighetsutvecklingsplan har det gjorts inventeringar
på plats av alla byggnader på CLV. Detta för att möjliggöra en jämförbar analys av
de fysiska och lokalmässiga förutsättningarna. Byggnadsanalyserna har varit ett
underlag i förslaget på möjlig fastighetsutveckling.
I denna rapport presenteras ett förslag på ”snabbaste möjliga
fastighetsutveckling” för CLV-området med tidshorisont 2050. Förslaget utgår
från ett antal givna förutsättningar och problem som måste hanteras:
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För att möjliggöra den framtida utvecklingen krävs en förnyelse av
byggnadsbeståndet. Inga större nybyggnader har skett sedan hus X år 2000,
och år 2050 kommer flera byggnader behövts ersättas.
Sjukhuset har ett högt lokalutnyttjande med både få och ändamålsenliga
evakueringslokaler.
Fastighetsutvecklingen måste möjliggöra full drift av sjukhuset under
byggtiden.
Fokus på trafiksituationen inom sjukhusområdet – framkomlighet,
orienterbarhet och personsäkerhet.
Viktigt att få till permanenta och tillfälliga entrélösningar.
Flöden, transport- och mediakulvertar som möjliggör bättre framtida logistik.
Utnyttja det - för sjukhus ovanligt - konkurrenskraftiga läget i staden.
Bidra till att Region Kronoberg och Centrallasarettet är en fortsatt attraktiv
arbetsgivare.

Förslaget på möjlig fastighetsutveckling innebär mycket omfattande och
komplicerade rivningar och nybyggnationer. Förslaget är i möjligaste mån
etappindelat, det vill säga att det går att avbryta och/eller pausa planen, t ex om
verksamheternas behov ändras drastiskt. Oavsett tidshorisont på verksamheternas
behov framåt förespråkar de som varit med i arbetet med
fastighetsutvecklingsplanen för CLV att föreslagen ordning tillämpas.
Som komplement till denna rapport och tydligare visualisering av föreslagen
fastighetsutveckling har det tagits fram en film samt en fysisk modell.
1.2 Bakgrund
Region Kronoberg står inför stora investeringsbehov i lokaler och utrustning.
Framförallt utifrån den medicinska utvecklingen, nya patientkrav, arbetsmiljöskäl
och byggnadernas ålder. För att säkerställa kvaliteten i investeringsbesluten för
fastigheternas utveckling krävs ett samspel mellan olika strategiska planer.
1.2.1

Närmare kronobergaren

Hälso- och sjukvården har tagit fram en utvecklingsstrategi ”Närmare
kronobergaren” med sikte på år 2027. Strategin utgår från kronobergarnas behov
och kommer att vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg.
Utvecklingsstrategin ska tydliggöra övergripande målbild och de viktigaste
utvecklingsområdena. Ett syfte med utvecklingsstrategin är att den ska vägleda i
beslutsfattande kring prioriteringar och satsningar. De fyra strategiska inriktningar
som ska ta Region Kronoberg närmare kronobergaren är:





I Kronoberg ska vården vara till för alla
I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
I Kronoberg ska patientens behov mötas med kompetens och arbetsglädje
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Vid regionfullmäktige den 8 november 2017 antogs utvecklingsstrategin
”Närmare kronobergaren”
1.2.2

Gröna Kronoberg 2025

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi.
Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Gröna Kronoberg
2025 innehåller en bild av nuläget, målläget och hur vi ska ta oss dit. Strategin ska
fungera styrande och vägledande. Den är styrande för Region Kronobergs arbete
med regional utveckling och vägledande för samhandling med andra intressenter.
Region Kronobergs fullmäktige beslutade enhälligt om strategin 11 juni 2015.
1.2.3

Lokalförsörjningsplan

En lokalförsörjningsplan beskriver verksamhetens aktuella lokalsituation och
samlade framtida behov av lokaler samt ger riktlinjer för kommande lokalprojekt.
Lokalförsörjningsplanen bidrar till att om- och nybyggnader samt omlokalisering
av verksamheter kan ske utifrån en helhetssyn för Region Kronobergs totala
verksamhet. En lokalförsörjningsplan har normalt ett ca femårigt tidsperspektiv.
1.2.4

Fastighetsutvecklingsplan

En fastighetsutvecklingsplan ska förse beslutsfattare och verksamhet med en
statusöverblick för fastigheterna samt en möjlig utvecklingsplan för de olika
byggnaderna. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver områdets möjligheter men
även begränsningar och har ett strategiskt långsiktigt utvecklingsperspektiv på
cirka 30 år. Planen beskriver vanligtvis bebyggelse, trafik- och teknikstruktur,
logistik, omgivningarna, planförutsättningarna samt områdets del i staden.
En fastighetsutvecklingsplan utgör ett viktigt strategiskt underlag för framtida
investeringsbeslut i samband med verksamheternas utveckling. Planen motsvarar
normalt ett avgränsat (sjukhus)område, t ex Centrallasarettet i Växjö.
1.2.5

Underhållsplan

I en underhållsplan planeras och sammanställs de åtgärder och underhåll som
periodiskt ska utföras i framtiden. I Region Kronoberg finns en underhållsplan
som listar prioriterade underhållsåtgärder.
1.2.6

Lokalförsörjningsprocess

Övergripande strategier samt fastighetutvecklings-, lokalförsörjnings- och
underhållsplan skapar tillsammans förutsättningar för en effektiv
lokalförsörjningsprocess (Figur 1). Det vill säga att planera och genomföra projekt
med en helhetssyn både avseende fysisk miljö och verksamhet. En kontinuerlig
uppföljning av strategier och planer ger framförhållning och en sammanhållen
bild över den fysiska utvecklingen.
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Närmare Kronobergaren –
HoS utv.strategi
Vägleda i beslutsfattande kring
prioriteringar och satsningar

Gröna Kronoberg 2025 –
Regional utvecklingsstrategi i
Kronobergs län
Vägledande för arbetet med
hållbar regional utveckling

Lokalförsörjningsplan

Fastighetsutvecklingsplan

Underhållsplan

Verksamheternas aktuella
lokalsituation och samlade
framtida behov av lokaler.
Ger riktlinjer för kommande
lokalprojekt (perspektiv 5 år)

Per ”sjukhusområde”. Status
och möjlig utvecklingsplan för
fastighet och byggnader
(tidsperspektiv +30 år)

Planering och
sammanställning av
större åtgärder
(tidsperspektiv +3 år)

Lokalförsörjningsprocess
Strategisk fas

Planeringsfas

Förstudiefas

Programskede

Projektering

Upphandling
entre.

Produktion

Överlämning

Uppföljning

Figur 1: Lokalförsörjningsprocess och dess samband med strategier och
utvecklingsplaner i Region Kronoberg.
1.3
1.3.1

Tidigare planer
Generalplan 1980/85

En generalplan för sjukhusets utbyggnad togs fram 1980 (”Generalplan 80”).
Planen genomfördes till stora delar mellan 1983 och 1997. Därefter har ett antal
stora byggprojekt genomförts som inte var med i den ursprungliga planen. Dessa
har varit påkallade av sjukvårdens utveckling både vad gäller behandlingsmetoder
och medicinteknisk utveckling. Generalplan 80 reviderades något 1985. Nedan
finns utdrag ur ”Plan 80/85 – Lägesredovisning nov 1985”, som ger en historik
kring Centrallasarettet i Växjö.
Sjukvårdsstyrelsen tillsatte 1964 en arbetsgrupp vars uppgift var att utarbeta en plan för
sjukhusutbyggnaden inom landstingsområdet (”1964 års sjukvårdsutredning”). Redan 1965
följde riksdagens beslut att mentalsjukvården från årsskiftet 1967 skulle övertagas av
landstinget. Detta beslut medförde helt nya förutsättningar för sjukvårdens planering, vilket
innebar att den tidigare tillsatta sjukvårdsutredningen inför landstingsmötet hösten 1967
presenterade ett förslag om integrerad somatisk och psykiatrisk vård i nytt centralsjukhus.
Landstingsmötet beslöt att godkänna utredningsförslaget med lokalisering av det nya integrerade
sjukhuset till St Sigfrids sjukhustomt.
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Arkitekttävlingar genomfördes om tomtutnyttjande för centrallasarettet i Växjö (CLV) samt
för St Sigfrids sjukhus (SSS) under åren 1975-1976.
Landstingsmötet beslöt i maj 1977 att tillsätta en projektgrupp med uppgift att svara för
projektering av nytt centralsjukhus på SSS-området.
På grundval av en särskild enkät angående erforderliga byggnadsåtgärder vid CLV i avvaktan
på nytt centralsjukhus, fattades beslut att analysera de mest angelägna behoven. Vid
redovisningen januari 1979 konstaterades bl a att en omfattande upprustning av CLV måste
göras och att denna var av hög angelägenhetsgrad.
I detta sammanhang betonades ytterligare nödvändigheten att företa en omprövning av
lokalisering av centrallasarettet bl a mot bakgrund av förnyelse och upprustning av CLV samt
förändrade förutsättningar i förhållande till 1967 års principbeslut.
Efter ärendets fortsatta behandling beslöt landstinget i maj 1979:
-

-

”att uppdra åt sjukvårdsstyrelsen att med lämplig projektorganisation och
med anlitande av erforderlig intern och extern expertis verkställa översyn av
gällande generalplan för CLV i enlighet med sjukvårdsplanekommitténs
förslag, varvid programhandlingar för en nybyggnad av medicinklinik,
bakteriologiskt laboratorium, verkstäder, kök, förråd mm får framtagas. I
projektorganisationen skall också ingå representanter för
personalorganisationer.
att uppskjuta verkställigheten av landstingets beslut av 3 maj 1977 (§ 32)
angående översyn av generalplan för SSS-området mm i avvaktan på
resultatet av i första att-satsen berörd utredning.”

[…] I februari 1981 fastställdes plan -80 samt upphävdes tidigare fattat beslut om lokalisering
av CLV till SSS-området. […] I september 1982 fastställde landstinget plan 80/82. I
januari 1984 redovisades inom projektet en reviderad planutgåva.
Föreliggande plan syftar till att





som en följd av stomplanen avdelningsvis redovisa ytramar.
I ett längre tidsperspektiv redovisa markens användning och olika
verksamheters placering.
I kortare tidsperspektiv, redovisa enskilda avdelningars placeringar.
Redovisa tider och kostnader för genomförande av planen.
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Figur 2: Befintliga byggnader 1985, hus E och F under uppförande (från ”Plan
80/85 – Lägesredovisning nov 1985”).
Utöver de rent fysiska förutsättningarna, innehåller generalplan 80/85 en
uppskattning av antalet vårdplatser inom sluten och öppen vård samt ytbehov för
olika verksamheter. Generalplan 80/85 kan alltså anses motsvara en kombination
av fastighetsutveckling- och lokalförsörjningsplan.
1.3.2

Generalplan 2013

Under 2012 gjordes en analys av den framtida somatiska sjukvården i samband
med strukturöversynarbetet. Vid landstingsstyrelsens möte 2013-06-05
presenterades underlag för långsiktig investeringsplanering fram till 2020.
Styrelsen beslutade att ge landstingsdirektören uppdrag att ta fram beslutsunderlag
för långsiktig investeringsplan för Landstinget Kronoberg 2014-2020. Generalplan
2013 innefattade en investeringsplanering för den perioden med
utgångspunkterna:




En plan för verksamhetsutveckling för att bedriva en god hälso- och sjukvård
med hög kvalitet och patientsäkerhet
Att inom ramen för vårdens behov ge möjligheter till nya logistiklösningar,
vilka svarar upp mot våra patienters förväntningar och krav
Byggnadernas åldersstruktur kräver förnyelse
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Figur 3: Exempel på expansionsmöjligheter på Centrallasarettet 2013-11-12 (från
Generalplan 2013).
Senare meddelades att en kraftsamling krävdes kring generalplanearbetet för att få
ihop de flöden som rör hela sjukhuset och hela Region Kronoberg.
1.4 Läsanvisning
Avsnitt 1 – Inledning - inleds med en sammanfattning av de viktigaste delarna i
fastighetsutvecklingsplanen och ger en bakgrund till arbetet och beskrivning av
syfte och mål.
I avsnitt 2 – Inriktningar och förutsättningar – beskrivs fastighetsutvecklingsplanens
utvecklingsinriktning och vilka förutsättningar som råder.
Avsnitt 3 – Möjlig fastighetsutveckling – innehåller en sammanfattning av genomförda
nybyggnationer och större ombyggnader samt fastighetsutvecklingsmöjligheter
framåt.
I avsnitt 4 – Byggnadsanalys – redovisas byggnadsspecifika analyser som leget till
grund för förslaget på möjlig fastighetsutveckling.
Fastighetsutvecklingsplanen avslutas i kapitel 5 – Hänvisningar och referenser - med
listning av det som utgjort underlag till planen.
1.5 Syfte
Syftet med framtagandet av en fastighetsutvecklingsplan är att:



Ha en god beredskap för att möta sjukhusets lokalbehov för att bedriva en
effektiv vård.
Ha ett bra beslutsunderlag för framtida utvecklingsmöjligheter kring
bebyggelse, trafik och flöden och planering inom hela området för
Centrallasarettet i Växjö.
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1.5.1

Målsättning

Målet är att denna fastighetsutvecklingsplan utgör ett viktigt strategiskt underlag
för framtida investeringsbeslut i samband med verksamheternas utveckling.
Planen skall redovisa utbyggnadsmöjligheter utifrån nuvarande förutsättningar
samt visa fastighetsutvecklingsbehov utifrån byggnadernas åldersstruktur och
användbarhet.
1.5.2

Avgränsningar

Fastighetsutvecklingsplanen avgränsas till att omfatta fastigheterna Gustaf Adolf 9
och Vasa 8 som ägs av Region Kronoberg (Figur 4).

Argus 3
Vasa 1

Vasa 2

Argus 4
Argus 7 Argus 6
Argus 5

Gustaf Adolf 9

Vasa 8

Gustaf Adolf 10

Figur 4: Fastighetsutvecklingsplanen för CLV omfattar fastigheterna Gustaf
Adolf 9 och Vasa 8.
1.6 Upplägg av arbetet
Framtagandet av fastighetsutvecklingsplanen för CLV har skett parallellt med
framtagande av fastighetsutvecklingsplaner för Sigfridsområdet och sedermera
Ljungby lasarett. Utifrån de behov som föreligger gjordes en prioritering av vilka
delar i planerna som skulle tas fram i vilken ordning. Tidsmässigt har målet varit
att ha en första version klar till årsskiftet 2019.
Upplägget av dokumentet baserar sig på skriften ”Fastighetsutvecklingsplanen –
planering för morgondagens sjukhusområde” från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Inspiration till innehållet har hämtats från
fastighetsutvecklingsplaner och motsvarande dokument för andra
sjukhusområden i Sverige.
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1.6.1

Organisation

Följande personer har varit inblandade i framtagandet av fastighetsutvecklingsplan
för CLV.




Uppdragsgivare: Jörgen Tagesson, f.d. planeringsdirektör
Projektledare: Ulf Honeth, fastighetsförvaltare CLV
Processledare, skribent: Rickard Svensson, bitr. verksamhetschef fastigheter

Arbetsgrupp möjlig fastighetsutveckling









Jörgen Tagesson, f.d. planeringsdirektör
Ulf Honeth, fastighetsförvaltare CLV
Rickard Svensson, bitr. verksamhetschef fastigheter
Peter Rung, arkitekt Liljewall arkitekter
Magnus Windblixt, fastighetschef
Johan Oléhn, verksamhetschef fastigheter
Margareta Alriksson, avdelningschef byggprojekt, säkerhet och brand
Jessika Andersen, planeringschef

Arbetsgrupp byggnadsanalys






Ulf Honeth, fastighetsförvaltare CLV
Rickard Svensson, bitr. verksamhetschef fastigheter
Roger Nordström, fastighetsingenjör
Tommy Ardala, Projektbyggaren
Madeleine Sjödal, Projektbyggaren

Referenspersoner



1.6.2

Martin Myrskog, regiondirektör
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Framtida arbete

För att få en heltäckande bild av Region Kronobergs fastighetsbestånd behöver
det tas fram en fastighetsutvecklingsplan för primärvårdscentraler,
folktandvårdsanläggningar och övriga fastigheter. För att tydliggöra
verksamheternas aktuella lokalsituation och samlade framtida behov av lokaler
rekommenderas framtagande av en lokalförsörjningsplan för Region Kronoberg.
I SKL:s skrift ”Fastighetsutvecklingsplanen – planering för morgondagens
sjukhusområde” rekommenderas att fastighetsutvecklingsplanen kompletteras
med mer detaljerade bilagor inom områdena gestaltning, trafik, yttre miljö, flöden
och intern infrastruktur, teknisk försörjning samt miljöplan.
I denna första version av fastighetutvecklingsplan för CLV har områdena ”Möjlig
fastighetsutveckling” och ”Byggnadsanalys” prioriterats. Dock har valda delar
inom övriga områden, t ex trafik, tagits hänsyn till i utformningen av den möjliga
fastighetsutvecklingen. Ett framtida utvecklingsområde är att komplettera
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fastighetsutvecklingsplanen med mer detaljerad information inom ovan nämnda
områden.
Ett utvecklingsområde för kommande versioner av fastighetsutvecklingsplanen
för CLV är att i möjligaste mån redovisa om byggnaden är ändamålsenlig för
dagens verksamhet och framtida möjliga användningsområden. Det kan utgöra ett
underlag vid framtida planering av verksamheter. Detta finns mer beskrivet i
avsnitt 4.
Fastighetsutvecklingsplanen bör årligen följas upp och revideras för att ge
framförhållning och en sammanhållen bild över den fysiska utvecklingen.
Ansvaret för uppdatering och ajourhållande av respektive
fastighetsutvecklingsplan utgår från riktlinjen ”Dokumentstyrning i Region
Kronoberg” (#18534). Respektive fastighetsförvaltare ansvarar för uppdatering av
fastighetsutvecklingsplan för aktuellt område.
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2 Inriktningar och förutsättningar
Här beskrivs fastighetsutvecklingsplanens utvecklingsinriktning och vilka
förutsättningar som råder.
2.1 Framtidens vårdmiljö
Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Samtidigt innebär den medicinska
utvecklingen att möjligheterna att behandla olika sjukdomar och skador blir
bättre. Det leder till att krav och förväntningar på sjukvården stiger. Den
genomsnittliga vårdtiden har under de senaste tio åren minskat med 25 procent.
Antalet vårdplatser har under samma tid halverats, men bedömningen är att
minskningskurvan planar ut. Det beror framförallt på en större befolkning och
ökningen av antalet äldre med stora medicinska behov.
Vård och behandling i öppen vård har ökat. Det har varit möjligt tack vare en
enorm medicinsk och teknisk utveckling som har gjort vården mer tillgänglig för
allt fler. Utvecklingen av nya behandlingsformer, nya läkemedel och inte minst
medicinteknisk utveckling har förändrat verksamheten och gett stora fördelar för
patienten. En konsekvens av detta är att behov av slutenvård minskat till förmån
för dagvård i olika former.
2.1.1

Planering av vårdbyggnadsprojekt

Nedan finns utdrag ur rapporten ”Planerings- och utvecklingsmodell för
vårdmiljöer ” från Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers.
”Vårdbyggnadssektorn är mitt i en period av stora investeringar. Bakgrunden är
den låga volym av byggande som varit sedan 1980-talet men framförallt beroende
på att en stor del av det befintliga beståndet är från 1960- och 1970-talet.
Byggnader som nu dels är slitna och som dels inte längre motsvarar de krav som
dagens användare och vårdverksamhet ställer på dem.
Oaktat huvudman och organisering av vårdbyggnadsprojekt så investeras stora
summor i vårdbyggande i Sverige och betydelsen av att detta görs i linje med
strategier och med dokumenterade processer kan inte nog understrykas. Krav på
hållbarhet, transparens och effektivitet i byggandet samt vårdens utmaningar
ställer också krav på att vårdbyggandet sker effektivt och med tydlig målstyrning.
[…]
Med nya krav på föränderlighet och med krav på möjligheter att hantera
förändringar och kunskapsutveckling löpande, s.k. dynamiska processer, ställs
krav på processer som kan hantera komplexa och föränderliga (dynamiska)
verksamhetsbehov och samtidigt implementera samordnad kunskap från
forskning (evidens) och bästa exempel (best practice) samtidigt som de kan
leverera tydliga underlag till beslut av olika slag. För att hantera komplexiteten och
de höga kunskapskraven krävs bland annat en högre grad av delaktighet och
samverkan av flera aktörer. Inte minst krävs en tät samverkan mellan
vårdverksamheten och den fastighetsorganisation som försörjer verksamheten
med lokaler.
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Samtidigt som krav ställs på insyn, transparens och delaktighet så efterfrågas
också en tydlig målstyrning, och därmed ett strategiarbete kopplat till
vårdbyggande och dess integration med vårdverksamheten. Det uppstår i denna
situation ett behov av att implementera och integrera fler aktörers kunskap och
erfarenhet. Initialt i ett projekt krävs därför en omfattande omvärldsbevakning för
att analysera vilken riktning som är relevant för den framtida utvecklingen.
Utvecklingsinriktningen tillsammans med vårdens behov och fastigheternas
förutsättningar ger övergripande mål för det aktuella projektet. Flera olika delar
såsom vårdmiljö, organisation, vårdprocesser, behandlingsformer,
patientperspektivet, personalintressen m.m. ska sammanvägas till en helhet. Dessa
ska möta fastigheternas perspektiv som teknik, ekonomi, funktion,
framtidssäkring, energi etc. för att nå en tillfredsställande lösning. En utmaning
för att klara av ovanstående med god dokumentation och kopplat till landstingens
mål är att ha ändamålsenliga processer, från tidiga planeringsfaser till produktion,
som kan hantera detta så att bästa möjliga resultat uppnås.”
2.1.2

Funktionsanpassat samt generellt och flexibelt byggande

Nedan finns utdrag ur rapporten ”Konceptprogram för nybyggnad” från Locum.
”Vårdens byggnader och dess verksamheter präglas av helt olika tidsperspektiv:
En ny vårdbyggnad utgör en långsiktig, stor investering och byggs med syfte att
kunna användas under lång tid. Verksamheterna har ett kortsiktigare perspektiv
eftersom de ständigt utvecklas och förändras, vilket i sin tur ställer krav på
förändring av lokalerna. Vid nybyggnad finns två tydliga huvudstrategier för att
hantera detta: Funktionsanpassat eller generellt och flexibelt byggande.
Funktionsanpassat byggande låter de krav som gäller just nu dimensionera
byggnaden. Generella och flexibla byggnader planeras för ett mångsidigt
användande med minimering av störningar för verksamheterna. Man tar i
utformningen höjd för att kommande okända tekniska och funktionella krav från
verksamheterna.
Risken med funktionsanpassat byggande är att man tvingas till störande
ombyggnader eller i förlängningen flytt till ny byggnad för att kunna tillgodose
verksamhetens förändrade krav. En nybyggnad som sker innan byggnadens
ekonomiska livslängd är slut ger dålig resurshushållning och praktiska problem.
Den gamla byggnaden som lämnas rivs oftast inte utan verksamheter med lägre
krav flyttar in. En ökad byggnadsvolym inom sjukhusområdet blir fallet. De bästa
platserna inom sjukhusområdet är normalt upptagna för ersättningsbyggnaden.
Omflyttningarna som blir följden riskerar ge sämre verksamhetssamband inom
sjukhuset.
Målet med generellt och flexibelt byggande är att uppnå en hög intern flexibilitet
för verksamheterna så att byggnaden inte utgör en sådan begränsning som ger
upphov till stort ombyggnadsbehov eller i förlängningen flytt. Det ger större
möjlighet till omvandling utan behov av fysisk expansion eller risk för brutna
samband inom sjukhusområdet.”
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Figur 5: Exempel från ”Konceptprogram för nybyggnad” (Locum 2014) där
sammanfallande våningshöjder mellan befintliga och nya byggnader skall
eftersträvas minst vid varannan eller var tredje våning (vänster).
Installationsutrymmet ovan undertak varierar mellan korridorer och
verksamhetsytor (höger).
2.2 Program för teknisk standard (PTS)
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI) hade
ett nationellt ansvar för kunskapsutveckling kring och kvalitetssäkring av
vårdbyggnader. I början av 1990-talet uppfattades detta dock som alltför stelbent
och kostnadsdrivande att tvinga alla att göra lika vilket ledde till att SPRI
avvecklades. Nu ligger ansvaret på varje enskild Region, som alla i hög grad
upplever liknande svårigheter att planera byggnader för en svårförutsägbar
framtida vårdutveckling (Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer, CVA,
Chalmers).

Figur 6: Exempel på SPRI-rapport och principbild för PTS som kan användas
från förstudiefasen till och med avslutat produktionsskede (www.ptsforum.se).
Program för Teknisk Standard (PTS) är ett samarbete mellan flera regioner kring
sjukvårdslokaler i syfte att kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av
ändamålsenliga lokaler. PTS är byggherrens system för att åstadkomma rätt
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kvalitet i projektering, byggande och förvaltning. Region Kronoberg är sedan
2004 anslutet till PTS Forum.
2.2.1

PTS konceptprogram för vårdlokaler

PTS har i samverkan med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers utvecklat
en serie evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler:





2.2.2

Den goda vårdavdelningen (2012)
Högteknologiska vårdlokaler för operation och intensivvård (2013)
Administrativa arbetsplatser inom vården (2015)
Lokaler för öppenvård (2016)
PTS riktlinjer

Utöver konceptprogrammen finns riktlinjer som är utgångspunkten för innehållet
i PTS. Riktlinjerna ska beaktas vid både nybyggnation och ombyggnader samt
underhåll. Region Kronoberg har PTS-riktlinjer inom:








2.2.3

Akustikkrav i vårdlokaler
Brandskydd på
byggarbetsplats
Byggnadstekniskt brandskydd
CAD
Drift och underhåll
Elkraft och belysning
Estetik
Fastighetsnät











Fysisk tillgänglighet
Materiallistor
Miljö och energi
Märksystem
OP-standard sjukhusmiljö
Styr och övervakning
Säkerhet, lås och passage
Tekniska installationer VVS
Vårdhygieniska aspekter

PTS typrum och lokalkategorier

PTS innehåller ett "bibliotek" av typrum som är standardiserade utrymmen för t
ex mottagningar, vårdrum, operationssalar, expeditioner mm. I PTS finns de
vanligast förekommande rumstyperna inom hälso- och sjukvård. Utrymmen
beskrivs avseende krav på funktion samt inredning och utrustning.
Klassningen av rum och utrymmen i olika lokalkategorier syftar till att vid
lokalplanering och beslutsfattande kunna se fördelningen mellan olika typer av
lokaler inom en verksamhet eller projekt. Detta ger möjlighet att ta fram olika
typer av vårdrelaterade lokalnyckeltal. Detta ger också möjlighet att studera hur
lokaler bidrar till produktivitet och effektivitet i vården genom att koppla ihop
nyckeltal för vårdproduktion och lokaler.
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2.3 Risk och sårbarhet
Hantering av fastighetsrelaterade störningar, avbrott och allvarliga händelser finns
beskrivet i kontinuitetsplanerna för elkraft, medicinska gaser och VVS samt
tillhörande åtgärdskalendrar inom Fastigheter.
Om fullständig försörjning av någon anledning inte kan garanteras ska följande
verksamheter prioriteras:






2.3.1

Akutmottagning
Dialys
Intensivvård
Lab
Röntgen







Operation
BB
Förlossning
Neonatal
Vårdavdelningar

Elkraftsförsörjning

Elkraft kan levereras via olika inmatningar. Varje matning klarar hela
effektbehovet. Reservkraftsanläggningen klarar sjukhusets hela last. Avbrottsfri
kraft, UPS, finns för viss viktig medicinteknisk utrustning t ex. OP-salar,
intensivvårdsavdelning, larmhantering och serverrum. Det finns förberett för
reservkraftsintag för yttre reservaggregat vid de ställverk som finns ute i
anläggningen.
2.3.2

Värmeförsörjning

Centrallasarettet har fjärrvärmeförsörjning. Fjärrvärme kan matas olika vägar till
Centrallasarettet.
2.3.3

Vattenförsörjning

Inmatning till Centrallasarettet kan ske genom olika serviser/intag. Varje
servis/intag klarar hela sjukhusets behov. Det är också förberett för yttre
inkoppling av tankbil.
2.3.4

Kylförsörjning

Centrallasarettet har fjärrkyleförsörjning. Utöver fjärrkylan finns flera små interna
kylmaskiner för specifika anläggningar.
2.3.5

Medicinska gaser

Från oxygentank, tömningscentraler och kompressorenheter distribueras gasen ut
på sjukhusområdet. I rörschakt fördelas gasen ut till olika hus/husgrupper. Största
delen av sjukhuset ringmatas vilket innebär att alternativa vägar kan väljas och
delar av systemet avskiljas vid t ex underhållsarbeten.
2.3.6

Ventilation

Vissa ventilationsanläggningar på sjukhuset försörjer en hel byggnad och andra
endast en del av byggnaden. Alla operationssalarna försörjs av ett eget
ventilationsaggregat. De ventilationsanläggningar som betjänar byggnader där
sjukvård bedrivs är också försörjda med kyla. Det finns möjlighet att stänga av all
ventilation, t ex vid brand eller utsläpp.
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2.4 Tillgänglighet och estetik
PTS riktlinjen för estetik (PTS.KR.R017) syftar till att ge goda förutsättningar för
att skapa en läkande vårdmiljö för patienterna, en attraktiv arbetsplats för
medarbetarna och även säkerställa att kulturhistoriskt intressanta miljöer bevaras.
Riktlinjerna innehåller uppgifter om hur vi hanterar frågor som golv, väggar,
dagsljus och artificiellt ljus, hänvisningsskyltar, möbler, textilier, konstnärlig
utsmyckning mm. Den yttre miljön ingår. Säkerhets-, tillgänglighets- och
städaspekter skall beaktas.
Region Kronobergs lokaler utgör en offentlig miljö. Människor med olika smak,
bakgrund, åldrar och från olika kulturer skall uppleva miljön som respektfull. Den
offentliga miljön skall genomsyras av ett professionellt helhetstänkande, vara
flexibel, tåla hårt slitage och överleva modetrender. Materialen skall vara
kontrollerade och godkända.
De flesta som besöker Region Kronobergs lokaler gör det för att de söker vård
och kan känna oro och osäkerhet inför besöket. Lokalerna skall genom sin
gestaltning skapa trygghet och minska besökarens oro. Även det yttre rummet
skall ges en estetisk utformning som skapar en harmonisk upplevelse för såväl
patienter och besökare som medarbetare.
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2.5 Sjukhuset som en del av samhället
Centrallasarettet ligger centralt i Växjö med korta avstånd till buss- och
järnvägsstation samt stadens centrum. Centrallasarettet påverkas av den pågående
utvecklingen av stationsområdet.
Sjukhusområdet utgör nordöstra delen av stadsdelen Söder, som huvudsakligen
innehåller bostäder. I norr gränsar området till Södra Järnvägsgatan, och i söder
gränsar området till Södra Explanaden med parken Strandbjörket. I öster gränsar
området till Strandvägen med allé och strandpromenad längs med Växjösjön.
Västerut bildar Värendsgatan och Vallgatan gräns mot omgivande kvarter.

Figur 7: Växjö, Centrallasarettets placering i staden.
2.5.1

Kommunikationer

Största delen av biltrafiken till Centrallasarettet kommer via Södra Järnvägsgatan,
eller Strandvägen via Vilhelm Mobergs gata. Från båda hållen finns möjlighet till
planskild korsning av järnvägen norr om sjukhuset. Framkomligheten norrut
begränsas av att gatorna i princip går genom eller mycket nära centrum med bitvis
ansträngd trafiksituation. Gående från centrum kommer framförallt från broarna
över bangårdsområdet och Strandvägen. Det är cirka 10 km till Växjö Småland
Airport.
2.5.2

Trafik inom sjukhusområdet

Huvudentrén ligger centralt på området i anslutning till parkeringshuset (hus P),
med in- och utfart från Strandvägen (se Figur 8). Trafiklösningen kring
huvudentrén är otillfredsställande.
Akutmottagning och förlossningsintag finns vid hus F och G, med infart från
Södra Esplanaden. Hus I (infektion) har egen entré från Värendsgatan.
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Försörjningstrafik till godsmottagningen i hus K kommer via Södra Järnvägsgatan.
Godsmottagningen är underdimensionerad för de materialflöden som idag
hanteras där.

Figur 8: Entréer och huvudsakligt korridorsstråk på plan 2. Den snäva rundfarten
utanför huvudentrén bidrar till köbildning i samband med på- och avstigning.
2.5.3

Parkering inom sjukhusområdet

Inom området finns idag ca 630 st parkeringsplatser fördelat enligt Figur 9. Av
dessa är ca 500 st i parkeringshus eller parkeringsdäck. Resterande är
markparkeringar. Parkering med ”särskilt tillstånd” i Figur 9 är leasingbilar,
bilpool, reserverade platser (t ex blodgivare), entreprenörer och andra
verksamhetsfordon. ”Tillfällig parkering” är för på- och avstigning vid
huvudentrén.
I parkeringsfördelningen finns inte medräknat angöringsplatser för Serviceresor.
Idag finns 4-5 platser framför huvudentrén och 2-3 platser vid Strandvägen.
Dessutom finns ”icke-platser” vid Akuten/Förlossningsentrén där lastning och
lossning sker. Synpunkter har framförts från allmänhet och
handikapporganisationer att antalet platser för rörelsehindrade i anslutning till
huvudentrén är alldeles för få. Möjligheten till utökning av platser för
rörelsehindrade är begränsad.
En betydande begränsning finns vid entréerna vid Akuten och till förlossningen
där det bara finns sju platser (varav en är för rörelsehindrade).
I det direkta närområdet finns gatuparkering i zon 2 med en begränsad
parkeringstid på tre timmar, för att få omsättning i parkeringssystemet och
underlätta för patienter och besökare att parkera i närområdet.
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I samband med planerad nybyggnad av hus L försvinner drygt 60 platser (ca 10
%) av det totala antalet platser på området. De senaste åren har olika tillfälliga
parkeringsytor använts, t ex kring simhallen och Domprostmossen på Söder.
Parkeringsbenämning
Parkering med avgift
Parkering för personal med tillstånd
Parkering med särskilt tillstånd
Parkering för rörelsehindrade
Akutplatser
Tillfällig parkering
Summa

Antal platser
209
297
76
27
12
9
630

Figur 9: Fördelning av parkeringsplatser inom sjukhusområdet.

Figur 10: Parkeringar inom sjukhusområdet.
2.5.4

Natur- och grundförhållanden

Inom kv Vasa saknas större sammanhängande grönytor. Enstaka träd och
planteringar av värde förekommer Sjukhusområdet avgränsas i öster mot
Strandvägens rader av alléträd. Dessa övergår i parken Strandbjörkets vegetation
med stora gräsmattor. Inom kv Gustav Adolf är ekbeståndet värdefullt.
Marken i kv Vasa stiger ca 9 meter från sydost till nordväst. I sydöstra delen är
grundvattenbeståndet något under plan 1 på centrallasarettet. Både kv Vasa och
kv Gustaf Adolf har goda grundläggningsförhållanden.
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Figur 11: Gatuhöjder kv Vasa.
2.6 Fastighetens juridiska planförutsättningar
Området består av 2 fastigheter; Gustaf Adolf 9 samt Vasa 8.
2.6.1

Gustaf Adolf 9

Gustaf Adolfs detaljplan är från 1992 och tillåter vårdbyggnad för nuvarande hus
I med byggnadshöjden 12 meter samt parkeringsyta upptill höjden +175,5 (ca 4
meter över nuvarande marknivå) väster om byggnaden.
2.6.2

Vasa 8

Vasas detaljplan är från 1983 och består av olika höjdbegränsningar (+200 för hus
D, +180,5 för hus P, +175,5 för hus Ä samt +187,5 för hus E/F, G, C, A, R, S,
T, Q2) inom området med allmänt ändamål som byggnadstyp och
parkeringsanläggning vid parkeringshuset.
Del av planen från 1991, nuvarande hus K och M, har begränsningen vård, kontor
och bostäder med höjdbegränsning. Del av planen från 2001, nuvarande hus H,
har begränsningen vård, kontor och bostäder med 3-våningsbegränsning (se Figur
12).

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-26

Sida 25 av 68

Rapport
Giltig fr.o.m: 2019-03-25
Giltig t.o.m: 2020-03-25
Faktaägare: Ulf Honeth, RGS fastigheter
Revisions nr: 1

Figur 12: Möjlig markanvändning och högsta byggnadshöjder.
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3 Möjlig fastighetsutveckling
I detta kapitel beskrivs möjligheterna för fastighetsutveckling.
3.1 Nuvarande fastighet
Generalplan för sjukhusets utbyggnad togs fram 1980. Ett flertal nybyggnader
genomfördes med en struktur för framtiden. Grundförutsättningen för
utbyggnaden var den nya försörjningskulverten Z, som är utsprängd i berget.
Därefter genomfördes nybyggnader av hus P, Ä, I, E/F, K och M under slutet av
1980-talet. Nybyggnaden av hus G var klar 1994 och hus X år 2000 med
tillbyggnad 2015.
Under 1980/90-talet genomfördes större ombyggnader av hus A, C, D, S, T och
Q2. Detta är byggnader med nybyggnadsår från 1950/60-talet. I övrigt finns hus
R från början av 1970-talet samt hus H som är bostadsbyggnad från 1950-talet (se
Figur 13 och 14).

Figur 13: Befintliga byggnader 2019.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-26

Sida 27 av 68

Rapport
Giltig fr.o.m: 2019-03-25
Giltig t.o.m: 2020-03-25
Faktaägare: Ulf Honeth, RGS fastigheter
Revisions nr: 1

Byggnadsbenämning
Hus A
Hus C
Hus D
Hus E
Hus EL1
Hus F
Hus G
Hus H
Hus I
Hus J
Hus K
Hus M
Hus P
Hus Q
Hus R
Hus S
Hus T
Hus V
Hus X
Hus Z
Hus Ä

Verksamhet (ex.)
Bibliotek/Cafeteria mm
Ortopedteknik, MFT
Huvudentré/Reception
C-OP/Sterilcentral mm
Elmottagn./Reservkraft
Medicinavd., akutmott.
Röntgen, BB
Adm., FK Puls
Infektion/Bakt.lab.
Parkering
Driftteknik/Kök mm
Ambulansgarage
Parkeringshus
Sjukhustandvård
Patologi, cytologi
Barn och ungdom
Barn och ungdom
Värmecentral
Strålbehandling
Djupkulvert
Hudmott., ortopedavd.

Byggår
1963
1976
1967
1987
1983
1987
1994
1957
1984
2018
1988
1987
1985
1960
1975
1952
1952
1986
2000
1985
1983

Figur 14: Byggnader, verksamhet och byggår för sjukhusområdet.
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Större ombyggnader under senare år är följande:











Operation hus E plan 4, 2007
Paramedicin hus Ä och D plan 1, 2008
Akutkliniken hus F plan 1, 2011
Avd. 34 hus G plan 4, 2013
Scopi i hus E plan 2, 2015
Strålbehandling i hus X plan 1 och 2, 2015
Röntgen hus G plan 1, 2016
Klinisk kemi hus G plan 2, 2017
Ögonkliniken hus A plan 6 2016, hus D plan 5 och 6, 2017
Specialisttandvård hus D plan 9, 2019

Sjukhusområdet består av 2 kvarter där de flesta byggnaderna är sammankopplade
med förbindelser i flera plan. I övrigt finns kulvertförbindelse mellan byggnaderna
för transport och logistik samt en djupkulvert för mediaförsörjningen.
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3.2

Snabbaste möjliga fastighetsutveckling med tidshorisont
2050
Det övergripande målet med fastighetsutvecklingsplanen för Centrallasarettet är
att säkerställa verksamhetsbehoven med tidshorisont är 2050. Förslaget utgår från
ett antal givna förutsättningar och problem som måste hanteras:










För att möjliggöra den framtida utvecklingen krävs en förnyelse av
byggnadsbeståndet. Inga större nybyggnader har skett sedan hus X år 2000,
och år 2050 kommer flera byggnader behövts ersättas.
Sjukhuset har ett högt lokalutnyttjande med få och ändamålsenliga
evakueringslokaler.
Fastighetsutvecklingen måste möjliggöra full drift av sjukhuset under
byggtiden.
Fokus på trafiksituationen inom sjukhusområdet – framkomlighet,
orienterbarhet och personsäkerhet.
Viktigt att få till permanenta och tillfälliga entrélösningar.
Flöden, transport- och mediakulvertar som möjliggör bättre framtida logistik.
Utnyttja det - för sjukhus ovanligt - konkurrenskraftiga läget i staden.
Bidra till att Region Kronoberg och Centrallasarettet är en fortsatt attraktiv
arbetsgivare.

Kommande bilder och tabeller redovisar förslag på snabbaste möjliga
fastighetsutveckling till år 2050. Förslaget på möjlig fastighetsutveckling innebär
mycket omfattande och komplicerade rivningar och nybyggnationer. Förslaget är i
möjligaste mån etappindelat, det vill säga att det går att avbryta och/eller pausa
planen, t ex om verksamheternas behov ändras drastiskt. Oavsett tidshorisont på
verksamheternas behov framåt förespråkar de som varit med i arbetet med
fastighetsutvecklingsplanen för CLV att föreslagen ordning tillämpas. Åtgärderna
på kommande sidor är numrerade och presenteras med bilder. I efterföljande
tabell finns mer detaljerad information om respektive åtgärd.
Som komplement till denna rapport och tydligare visualisering av föreslagen
fastighetsutveckling har det tagits fram en film samt en fysisk modell.
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2019
Nuläge CLV, 131 328 BTA
Inklusive parkeringsytor
M

EL1

V

P

H

K
D
J

R
I

A

T
S

Ä

C

X

E

Q
G

F

2019
1. Norra och västra entrén, del 1

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-26

Sida 31 av 68

Rapport
Giltig fr.o.m: 2019-03-25
Giltig t.o.m: 2020-03-25
Faktaägare: Ulf Honeth, RGS fastigheter
Revisions nr: 1

2019 - 2020
2. Rivning Q2, -2988 BTA
Tot. 131 328 => 128 340 BTA

2020
3. Tillbyggnad G, +450 BTA
Tot. 128 340 => 128 790 BTA
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2020 - 2021
4. Rivning H, -2 599 BTA
Tot. 128 790 => 126 191 BTA

2020 - 2023
5. Nybyggnad L, +20 400 BTA
Tot. 126 191 => 146 591 BTA
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2022 - 2023
6. Nybyggnad H2, +4 200 BTA
Tot. 146 591 => 150 791 BTA

2024 - 2025
7. Rivning R, -1 718 BTA
8. Rivning S, - 4 491 BTA
9. Rivning T, - 3 930 BTA
Tot. 150 791 => 140 652 BTA
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2026 - 2029
10. Nybyggnad U, +14 700 BTA
Tot. 140 652 => 155 352 BTA
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2030
11. Demontering J, -3 470 BTA
Tot. 155 352 => 151 882 BTA

2030 - 2031
12. Nybyggnad J2, + 10 015 BTA
Tot. 151 882 => 161 897 BTA
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2031 - 2032
13. Rivning A, - 10 132 BTA
14. Rivning C, - 2 745 BTA
Tot. 161 897 => 149 020 BTA

2033 - 2035
15. Nybyggnad C2/A2, +13 600 BTA
Tot. 149 020 => 162 620 BTA
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2036
16. Rivning P, - 11 092 BTA
Tot. 162 620 BTA => 151 528
BTA

2037 - 2038
17. Nybyggnad P2, +8 000 BTA
Tot. 151 528 => 159 528 BTA
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2039
18. Rivning EL1, -2 427 BTA
Tot. 159 528 => 157 101 BTA

2040 - 2041
19. Nybyggnad EL2, +2 500 BTA
(inkl. Norra och västra entrén, del 2)
Tot. 157 101 => 159 601 BTA

Norra entrén, del 2

Västra entrén, del 2
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2040 - 2041
20. Rivning D, -14 737 BTA
Tot. 159 601 => 144 864 BTA

2040 - 2041
21. Rivning Ä, -3 769 BTA
Tot. 144 864 => 141 095 BTA
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2042 - 2044
22. Nybyggnad D2, +26 000 BTA
Tot. 141 095 => 167 095 BTA
(~2045 - 2050)
23. Nybyggnad A4, +6 600 BTA
Tot. 167 095 => 173 695 BTA

(~2045 - 2050)
24. Nybyggnad C4, +5 250 BTA
Tot. 173 695 => 178 945 BTA
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(~2045 - 2050)
25. Nybyggnad D4, +3 900 BTA
Tot. 178 945 => 182 845 BTA
(~2045 - 2050)
26. Nybyggnad entréhall, +2 250 BTA
Tot. 182 845 => 185 095 BTA

(~2045 - 2050)
27. Nybyggnad Ä2, +4 900 BTA
Tot. 185 095 => 189 995 BTA
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CLV-området
möjlig fastighetsutveckling
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2019
Nuläge CLV, 131 328 BTA
Inklusive parkeringsytor

2050
Ca 190 000 BTA (+44,7 %)

EL2
A4

P2

C4

D4
H2

Entréhall
Ä2
D2
J2

U

A2

C2

L
(G)
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3.2.1
Nr

Detaljerad information om åtgärder och ordning
Åtgärdstyp
Hus
Motiv
Beroende och
konsekvensbeskrivning

1

Nybyggnad

Norra
entrén
del 1

2

Rivning

Q2

3

Tillbyggnad

G

4

Rivning

H

Start

Slut

Ytförändring
per åtgärd
(BTA)

Varav
parkerings
-yta (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (%)

Total yta
CLV
(BTA)

Ökad tillgänglighet.
Förstärker
sjukhusets del i
staden. Helhet och
framtidssäkrad
entrélösning.
Underhållsbehov.
Möjliggör hus L.
Byggnadens skick.
Beslut finns om
rivning.

Gångtrafik behöver
ledas om under
projekttid. 6 st
parkeringsplatser
försvinner.

2019

2019

0

0

0

0,0%

131328

Kulvertförbindelse
under Värendsgatan
påverkas. Ca 30
parkeringsplatser
försvinner.

2019

2020

-2988

0

-2988

-2,3%

128340

Bidrar till
möjliggörande av
rivning av hus H.
Konferenslokaler.
Byggnadens
skick/ålder.
Möjliggöra
ersättningsbyggnad
H2 (parkering) som
alternativ parkering
för platser som
försvinner vid
rivning Q och
nybyggnad hus L.

Inget direkt
beroende.

2019

2019

450

0

-2538

-1,9%

128790

Inte samtidigt som
norra entrén (åtgärd
1). 53 st
skyddsrumsplatser
måste ersättas.
Cykelparkering och
gångtrafik påverkas.

2020

2021

-2599

0

-5137

-3,9%

126191
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Nr

Åtgärdstyp

Hus

Motiv

Beroende och
konsekvensbeskrivning

Start

Slut

Ytförändring
per åtgärd
(BTA)

Varav
parkerings
-yta (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (%)

Total yta
CLV
(BTA)

5

Nybyggnad

L

Verksamhetsyta
behövs.

2020

2023

20400

0

15263

11,6%

146591

6

Nybyggnad

H2

2022

2023

4200

4200

19463

14,8%

150791

7

Rivning

R

Alternativ parkering
för platser som
försvinner vid
rivning Q och
nybyggnad hus L.
H2 möjliggör en
fortsatt etappvis
utbyggnad av
parkering under
markplan.
Byggnadens
skick/ålder. Hus
R/S/T bör rivas
som ett projekt.

Framkomlighet på
Värendsgatan och
Södra Esplanaden
påverkas. Ca 36 st
parkeringsplatser
försvinner. 321 st
skyddsrumsplatser
måste rymmas i hus
L (ersätter
skyddsrumsplatser i
hus H, S och T).
Efter rivning av hus
H.

2024

2025

-1718

0

17745

13,5%

149073

8

Rivning

S

Efter färdigställande
hus L. Totalt 15 st
parkeringsplatser
försvinner när
R/S/T rivs.
Efter färdigställande
hus L. 144 st
skyddsrumsplatser
måste ersättas
(ersätts i hus L).

2024

2025

-4491

0

13254

10,1%

144582

Byggnadens
skick/ålder.
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Nr

Åtgärdstyp

Hus

Motiv

Beroende och
konsekvensbeskrivning

Start

Slut

Ytförändring
per åtgärd
(BTA)

Varav
parkerings
-yta (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (%)

Total yta
CLV
(BTA)

9

Rivning

T

Byggnadens
skick/ålder.

2024

2025

-3930

0

9324

7,1%

140652

10

Nybyggnad

U

2026

2029

14700

7050

24024

18,3%

155352

11

Rivning

J

Inget direkt
beroende. Ca 100 pplatser försvinner.

2030

2030

-3470

-3470

20554

15,7%

151882

12

Nybyggnad

J2

Helhet (teknik och
verksamhet) med
hus L.
Verksamhetsbehov
och skapande av
parkeringsplatser.
Möjliggöra rivning
av hus A och C.
Möjliggöra J2. Byggt
för att vara
demonterbart och
flyttbart.
Bidrar till
möjliggörande av
rivning av hus A och
C. Möjlig koppling
mot hus I.

Efter färdigställande
hus L. 124 st
skyddsrumsplatser
måste ersättas
(ersätts i hus L).
Efter rivning av
R/S/T. 704 st
skyddsrumsplatser
måste rymmas i hus
U (ersätter
skyddsrumsplatser i
hus A och C).

Nedmontering och
flytt av hus J.

2030

2031

10015

6375

30569

23,3%

161897
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Nr

Åtgärdstyp

Hus

Motiv

Beroende och
konsekvensbeskrivning

Start

Slut

Ytförändring
per åtgärd
(BTA)

Varav
parkerings
-yta (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (%)

Total yta
CLV
(BTA)

13

Rivning

A

Byggnadens
skick/ålder.
Nödvändigt för att
kunna utveckla
området framåt.

Skyddsrumsplatser
måste ersättas (totalt
704 st i A/C).

2031

2032

-10132

0

20437

15,6%

151765

14

Rivning

C

Skyddsrumsplatser
måste ersättas (totalt
704 st i A/C).

2031

2032

-2745

0

17692

13,5%

149020

15

Nybyggnad

C2 och
A2

Efter rivning av hus
A och C.

2033

2035

13600

0

31292

23,8%

162620

16

Rivning

P

Byggnadens
skick/ålder.
Nödvändigt för att
kunna utveckla
området framåt.
Dåligt
markutnyttjande
idag.
Möjliggöra rivning
av hus D och Ä (och
P).
Byggnadens
skick/ålder.

2036

2036

-11092

-11092

20200

15,4%

151528

17

Nybyggnad

P2

Inget direkt
beroende (hus EL1).
405 st
parkeringsplatser
försvinner.
Cykelparkering
försvinner.
Inget direkt
beroende (hus EL1).

2037

2038

8000

8000

28200

21,5%

159528

18

Rivning

EL1

Efter färdigställande
av P2.

2039

2039

-2427

0

25773

19,6%

157101

Parkering och
ersättning för hus
EL1.
Byggnadens
skick/ålder.
Möjliggör breddning
av norra entrén.
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Nr

Åtgärdstyp

Hus

Motiv

Beroende och
konsekvensbeskrivning

Start

Slut

Ytförändring
per åtgärd
(BTA)

Varav
parkerings
-yta (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (BTA)

Ytförändring
aggregerat
CLV (%)

Total yta
CLV
(BTA)

19

Nybyggnad

EL2,
Norra/
Västra
entrén
del 2

Förstärka sjukhusets
del i staden. Ökad
tillgänglighet.

Efter rivning av EL1

2040

2041

2500

0

28273

21,5%

159601

20

Rivning

D

Byggnadens
skick/ålder.
Möjliggöra D2.

Efter färdigställande
av A2/C2. Bör rivas
i samband med
rivning av hus Ä. Ny
entré via A2.

2040

2041

-14737

0

13536

10,3%

144864

21

Rivning

Ä

2041

-3769

0

9767

7,4%

141095

Nybyggnad

D2

Bör rivas i samband
med rivning av hus
D.
Efter rivning av hus
D och Ä

2040

22

Byggnadens
skick/ålder.
Möjliggöra D2.
Verksamhetsyta

2042

2044

26000

0

35767

27,2%

167095

23

Nybyggnad

A4

2050

6600

0

42367

32,3%

173695

Nybyggnad

C4

2045

2050

5250

0

47617

36,3%

178945

25

Nybyggnad

D4

2045

2050

3900

0

51517

39,2%

182845

26

Nybyggnad

Entréha
ll

Efter rivning av hus
P.
Efter rivning av hus
P
Efter rivning av hus
P
Efter färdigställande
av A4/C4/D4

2045

24

2045

2050

2250

0

53767

40,9%

185095

27

Nybyggnad

Ä2

Verksamhetsyta,
entrélösning
Verksamhetsyta,
entrélösning
Verksamhetsyta,
entrélösning
Helhet och
framtidssäkrad
entrélösning,
verksamhetsyta
Verksamhetsyta

2045

2050

4900

0

58667

44,7%

189995
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= rivning
= nybyggnation

Figur 15: Ytförändring över tid med föreslagen fastighetsutveckling. Observera att rivning av hus D bidrar till en kraftig ytminskning. Efter den rivningen har
dock större delen av befintligt byggnadsbestånd förnyats och det har möjliggjorts expansionsytor som inte finns idag.
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Snabbaste möjliga fastighetsutveckling

=Nybyggnad

=Tillbyggnad

=Rivning

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Åtgärd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Hus
Norra & västra entrén, del 1
Q
G
H
L
H2
R
S
T
U
J
J2
A
C
A2 och C2
P
P2
EL1
EL2, Norra & Västra entrén del 2
D
Ä
D2
A4
C4
D4
Entréhall
Ä2

Åtgärd
Nybyggnad
Rivning
Tillbyggnad
Rivning
Nybyggnad
Nybyggnad
Rivning
Rivning
Rivning
Nybyggnad
Rivning
Nybyggnad
Rivning
Rivning
Nybyggnad
Rivning
Nybyggnad
Rivning
Nybyggnad
Rivning
Rivning
Nybyggnad
Nybyggnad
Nybyggnad
Nybyggnad
Nybyggnad
Nybyggnad

Figur 16: Tabell med redovisning av åtgärder över tid.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-03-26

Sida 51 av 68

Rapport
Giltig fr.o.m: 2019-03-25
Giltig t.o.m: 2020-03-25
Faktaägare: Ulf Honeth, RGS fastigheter
Revisions nr: 1

4 Byggnadsanalys
Det har gjorts inventeringar på plats av alla byggnader på CLV för att möjliggöra
en jämförbar analys av de fysiska och lokalmässiga förutsättningarna.
Byggnadsanalyserna har varit ett underlag i förslaget på möjlig
fastighetsutveckling. I följande tabeller redovisas övergripande resultat.
Dokumentet ska stödja tidiga skeden i lokalförsörjningsprocessen. Det är också
ett stöd vid underhållsplanering.
Analysen är översiktlig och samlar information om nuvarande byggnader genom
att beskriva ett antal grundläggande tekniska egenskaper. I analysen ingår inte
analys av byggnadernas geografiska läge, och därmed kommenteras inte heller
exempelvis logistiska förutsättningar och tillgänglighetsaspekter. De tekniska
egenskaper som analyserats per byggnad och plan är:













Våningshöjd (från överkant golv till överkant bjälklag)
Valvhöjd (från överkant golv till underkant bjälklag)
Höjd till underkant balk (från överkant golv till underkant balk)
Byggnadsbredd (insida yttervägg till insida yttervägg)
Bjälklagstyp
Stomtyp
Bruksarea, BRA (m2)
Tillåten nyttig last (kg/m2)
Schakt (typ av schakt, enbart schakt över ca 2 m2)
Hissar (antal av respektive typ)
Dagsljus (fönsterarea/BRA)
Utrymning och brandtekniska installationer

Ett utvecklingsområde för kommande versioner av fastighetsutvecklingsplanen
för CLV är att koppla mätvärden för respektive teknisk egenskap till olika
kravgrader för verksamheter. Detta för att i möjligaste mån redovisa om
byggnaden är ändamålsenlig för dagens verksamhet och framtida möjliga
användningsområden. Det kan utgöra ett underlag vid framtida planering av
verksamheter.
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4.1

Tekniska egenskaper per hus och plan

4.1.1

Våningshöjd

Våningshöjd avser här måttet i mm från överkant golv till överkant bjälklag.
Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

0

3900
3550
3550

1
3300
3300
3290
3540
3600
3900
3900
3900
2600
4500
3600
5400
3000
2600
2590
3900
3600

2
4200
4200
3390
3660
4190
3900
3900
3900
2900
3600
4200

3
4160
4160

4
3500
3500

4150
3900
3900
3900
2900
3600
4150

3510
3900
3900
3900
2900
3790
3600

3600
2810
3240
3900
4170

3160
3200
3210

3200
3180

Plan
5
3590
3590

6
3550
3500

7

8

9

3590
5630
3800
3800
3150

3510

3250

3250

3250

3200
3200

3300
3290

3800
3280

3240

3890
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4.1.2

Valvhöjd

Valvhöjd avser här måttet i mm från överkant golv till underkant bjälklag.
Plan
Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

0

3350
3355
3300

1
3000
2900
3000
2800
3160
3760 / 3460
3740 / 3440
3630
2530
4255
3240
4420
2850 / 2640
2400
2370
3630
3450

2
3900
3800
2900
3130
3820
3780 / 3500
3760 / 3460
3740 / 3470
2580
3440 / 3030
3750
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3460
2545
2870
3300
4000

3
3720
3720
3950/2200

4
3216
3080

5
3300
3200

6
2980
2910

7
3000

8
3000

9
3000

3830
3775 / 3480
3400 / 2990
3740 / 3460
2610
3460/3170
3780

3140
3775 / 3480
3740 / 3320
3720 / 3470
2600
3450 /3150
3235

3240
3650 / 3370
3660 / 3370
3670 / 3380
2350

3135

2890

2900

2890

3035
2980
2960

2960
2970

2970
2980

3120

3600
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4.1.3

Höjd till underkant balk

Höjd till underkant balk avser här måttet i mm från överkant golv till underkant balk.

Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

0

1
Ingen balk
Ingen balk
2425
2800
3057
Inga balkar 3370
Ingen balk 3330

3
3600
Ingen balk
Ej insp. undertak 3540
Ingen synlig balk
Ingen balk
3820
Ingen balk
3400
3480
3360
3330
3370
3370
Ingen balk Ingen balk
Ingen balk
Ingen balk 3050
3145
Ingen balk Ingen balk
3090
3900
2150
2450
Ingen synlig balk
Ingen balk Ingen balk
Ingen balk
Ingen balk 2550
Ingen balk
Ingen balk Ingen balk
3100
3650
3300
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2

Plan
4
5
Ingen balk 2945
2950
3200

Ingen balk
3480
3360
3370
Ingen balk
3150
Ingen balk

6
7
8
9
10
Ingen balk Ingen balk Ingen balk Ingen balk
2700

Ingen balk Ingen balk Ingen balk Ingen balk Ingen balk
3260
3260
3255
3550
Ingen balk
Ingen balk
Ingen balk

Ingen balk Ingen balk Ingen balk Ingen balk
Ingen balk Ingen balk Ingen balk Ingen balk
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4.1.4

Byggnadsbredd

Byggnadsbredd avser här måttet i mm från insida yttervägg till insida yttervägg.
Plan
Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

0

43000

1
16090 / 20560
15200
20100
21200
16795
43000

2
15355/ 22000
15400
20100
21200
16605
43000

3
12600 / 15980
15400

4
12590 / 16000
15400

5
12550 / 16000
15400

6
12590 / 16000
15400

7
7300 / 9150
9150

8
7960

9
7960

16915
43000

16915
45300

16915
43000

16915

16915

16915

16915

15680 / 60390
9750
20400 / 29100
21400
9900
18000
13390
13250
34770
17800

13000 / 15700
9750

13001 / 15700
9750

13002 / 15700
9750

9000/10000/11000, 13000
5000

21400

21400

17900

17900

18000
13390
13250
11300
17800

18000
13390
13250

13390
13250

13390
13250

13390
13250

11600
10740
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4.1.5

Bjälklagstyp
Plan

Hus

A Södra

6
Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong
Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong

C
D Norra

Platsgjuten betong Platsgjuten betong
TT-Kasetter
TT-Kasetter

A Norra

D Södra

E
F
G

0

1

Platsgjuten betong
Platsgjuten betong
med kvarsittande
Gjutet valv form.
Platsgjutet
valv
Kvarsittande form
Platsgjuten
betong
Platsgjuten betong

2

Platsgjuten betong
Platsgjuten betong
med kvarsittande
form.

3

4

Platsgjuten betong
Platsgjuten betong
med kvarsittande
form.

Platsgjuten betong
Platsgjuten betong
med kvarsittande
form.

Kvarsittande form Kvarsittande form

Kvarsittande form

Kvarsittande form Kvarsittande form

Kvarsittande form

5

Platsgjuten Platsgjuten
Platsgjuten betong betong
betong
Platsgjuten betong
med kvarsittande
form.
Kvarsittande
Kvarsittande form form
Platsgjuten
Kvarsittande form betong

H
I

Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong
Kvarsittande form Kvarsittande form Kvarsittande form Kvarsittande form

K
M

Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong
Gjuten betong
Gjuten betong med med kvarsittande
kvarsittande form form

R

T
X
Ä

Platsgjuten betong Platsgjuten betong
TT-kasetter
TT-kasetter
TT-kasetter

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

8
9
10
Platsgjuten Platsgjuten Platsgjuten
betong
betong
betong

Platsgjuten Platsgjuten
betong
betong

Gjuten betong med
kvarsittande form

Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong
Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong

S

7
Platsgjuten
betong
Platsgjuten
betong
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4.1.6
Hus

Stomtyp

A Södra
C
D Norra

Platsgjuten betong Platsgjuten betong

D Södra
E
F

G
H
I
K
M
R

1

2

3

Plan
4

6
Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong
Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong
Betongstomme
Betongstomme

A Norra

0

5

Platsgjuten Platsgjuten Platsgjuten Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong
betong
betong
betong
Parpelare med
Parpelare med
Parpelare med
Parpelare med
Parpelare med
Platsgjutna pelare stamslits
stamslits
stamslits
stamslits
stamslits
Platsgjutna
Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare pelare
Bärande väggar,
platsgjuten
Platsgjutna
betong
Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare pelare
Bärande väggar
Bärande väggar
Bärande väggar
Bärande väggar
Bärande väggar
Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Stål
Stål
Platsgjutna pelare +
bärande väggar
Platsgjutna pelare Platsgjutna pelare

T

Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong
Platsgjuten
Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong Platsgjuten betong betong

X
Ä

Platsgjuten betong Platsgjuten betong
HEA Stålpelare
HEA Stålpelare
HEA Stålpelare

S

7
8
9
10
Platsgjuten Platsgjuten Platsgjuten Platsgjute
betong
betong
betong
n betong
Platsgjuten
betong
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4.1.7

Bruksarea

Bruksarea avser här kvadratmeter BRA.

Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

0

0
0
0

1
630
590
1130
1034
990
2046
3614
2920
326
0
1122
328
133
0
0
1081
1036

2
912
622
1212
1013
1000
1557
2566
2407
360
1395
1990
475
549
390
510
1018
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Plan
5
608
613

3
612
606

4
613
607

1010
1563
2395
2349
360
1367
3141

1010
1749
2385
2366
360
906
1539

1010
1000
2390
438
231

508
554
440

553
437

553
439

6
608
609

7
0
0

8
0

9
0

1000

1000

1000

1000

474
265

29

2390
0

612

549
462

1000

Utskriftsdatum: 2019-03-26

Sida 59 av 68

10
0

Rapport
Giltig fr.o.m: 2019-03-25
Giltig t.o.m: 2020-03-25
Faktaägare: Ulf Honeth, RGS fastigheter
Revisions nr: 1

4.1.8

Schakt

I tabellen redovisas enbart schakt över ca 2 kvadratmeter (Ventilation, El, Rör, Övrigt).
Plan
Hus

0

1

A Norra
A Södra
C
D Norra

Inga schakt
Inga schakt
Inget schakt

D Södra
Inga schakt
Inga schakt V2,5
E

F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

2

3

4

5

S4,5+E3,8+ +ER2,1

T5,0+E2+V7,7+ +V6,5

T4,8+E4,3+V7,8+ +V6,5

T5,0+E4,5+V6,9+ +V6,3

V5,5
V3,3
V5,9+V3,8

V5,3+V6,4+E6,5

V6+V6,6+E5,8

V4,6+V6,2+E6,6

V2,2+E4,5
V31

E4,4+V2,2+V2,3+
+V2,3+V2,3+V2,3
V31

V2,3+E4,4
V31+E2,9

V2,2+T4,4+E4,4+E4,4+T V23,8+T4,4+E4,4+E4,4+T4,4+ V23,8+T4,4+E4,4+E4,4+T4,4+E4,
Inga schakt 4,4+E4,4+E4,4
E4,4+E4,4+V23,8
4+E4,4+V23,8
D2,4+V7,4+R3,3+V5,4+R3,4+ D2,5+V6,6+V12,9+R2,4+R3,4+V1
Inga schakt D2,4+E5+E5+T5
V8+V5,5+T5,3+E5,3+E5,3
2,9+V6,4+T5,3+E5,3+E5,4
Inga schakt
Inga schakt
Inga schakt
VR14,7
VR15,9+V2,1
VR15,9+V2,1
E14,6+E4,4+E4,4+T4,5+V3,6+ V8,3+E4,9+E4,0+T4,9+V8,0+R2,8
inga schakt
R2,7+E4,0+E4,0
+V9,9+V9,6+E6,9
Inga schakt
V3,1+E2,5+?2,5
V3,1+E2,5+V2,1+?2,5
V3,1+E2,5+V2,3+?2,5
Inga schakt
V7,5
V4
Inga schakt
VRE 12,4
VRE 12,4
Ej tillgång till
Ej tillgång till
relationshandlingar relationshandlingar
Inget schakt
V3,6+V5,6+R2,3
R2,4+V6,8+V6,8+R2,5
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V23,8+T4,4+E4,4+E4,4+T4,4+E4
,4+E4,4+V23,8
V13+R3,3+V6,5+T5,3+
+E5,3+E5,3+D2,8+V12,9+R2,4
Inga schakt
Inga schakt
V8,8+E2,0+E5,0+E4,0+T5,0+V8,
1+R2,7

V4
VRE 12,4
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E4,0+R2,2
V30

6
7
T5+E4,4+V7,7+
+V6,5
V6,5
V5,2+V5,7+E6,4
+R2
Inga schakt

E6,2+R2,3+
V2,2
E4,0+V2,2+V2,2 +V2,2+V2,2
+V2,2+V2,2
+V2,2

8

E4,4+R2,2+V
2,3
+V2,3+V2,3+
V2,3

V23,8+T4,4+E4,
V23,8+T4,4+E4,4+E4,4+T4,4 4+E4,4+T4,4+E4
+E4,4+E4,4+V23,8
,4+E4,4+V23,8
V3,6
Inga schakt

V3,7

V3,6

V4
VRE 12,4
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4.1.9

Hissar

Här redovisas antal hissar av respektive typ. Se även information för respektive hus i avsnitt 4.2.
Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I

K
M
R
S

T
X
Ä

0

1
Personhiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Inga hisschakt
Inga hisschakt
Inget hisschakt
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Inga hisschakt Personhiss: 2 st
Inget hisschakt Akuthiss: 1 st
Personhiss: 2st
Personhiss 1 st Sänghiss 2 st
Personhiss: 1 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 1 st
Personhiss: 2 st
Varu/materialhis
s: 2st
Inga hissar
Sänghiss 1 st

2
Personhiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Inga hisschakt
Inga hisschakt
Inget hisschakt
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Personhiss: 2 st
Akuthiss: 1 st
Personhiss: 2st
Sänghiss 2 st
Personhiss: 1 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 1 st
Personhiss: 2 st
Varu/materialhiss
: 3st

Plan
3
4
5
Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Inga hisschakt
Inga hisschakt
Inga hisschakt

Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Personhiss: 2 st
Akuthiss: 1 st
Personhiss: 2st
Sänghiss 2 st
Personhiss: 1 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 1 st
Personhiss: 2 st
Varu/materialhi
ss: 3st

Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Personhiss: 2 st
Akuthiss: 1 st
Personhiss: 2st
Sänghiss 2 st
Personhiss: 1 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 1 st
Personhiss: 2 st
Varu/materialhi
ss: 1st

Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Personhiss: 2 st
Akuthiss: 1 st
Personhiss: 2st
Sänghiss 2 st
Personhiss: 1 st

Sänghiss: 2 st

Sänghiss: 2 st

Sänghiss: 2 st

Akuthiss: 1 st
Personhiss: 2st
Sänghiss 2 st

Personhiss: 1 st

Sänghiss 1 st

Sänghiss 1 st

Personhiss: 1 st
Personhiss: 2 st
Sänghiss 1 st

Personhiss: 1 st
Personhiss: 2 st
Sänghiss 1 st

Personhiss: 1 st Personhiss: 1 st Personhiss: 1 st
Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st
Sänghiss 1 st
Sänghiss 1 st
Sänghiss 1 st

Inga hisschakt
Inget hisschakt

Inga hisschakt
Inget hisschakt

Inget hisschakt
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6
7
8
9
10
Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st Personhiss: 2 st
Sänghiss: 2 st Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Sänghiss: 2 st
Inget hisschakt
Inga hisschakt Inga hisschakt
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4.1.10 Dagsljus

Dagsljus i % avser här fönsterarean dividerat med bruksarean.

Hus
A Norra
A Södra
C
D Norra
D Södra
E
F
G
H
I
K
M
R
S
T
X
Ä

0

0,0%
0,0%
0,0%

1
2,9%
1,2%
2,9%
6,9%
2,3%
4,2%
2,4%
1,7%
1,4%
0,0%
0,0%
2,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
9,1%

2
5,4%
6,3%
5,9%
8,3%
8,1%
3,6%
5,4%
5,1%
15,3%
4,9%
1,9%
4,0%
2,6%
2,6%
5,3%
10,0%

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Plan
5
5,4%
6,0%

3
5,1%
6,1%

4
5,5%
6,0%

7,8%
3,7%
6,3%
5,6%
15,3%
7,5%
1,2%

7,9%
5,4%
5,6%
5,9%
15,3%
5,6%
7,8%

7,9%
5,5%
6,3%
2,9%
6,9%

3,7%
6,4%
6,9%

6,5%
6,9%

6,9%
6,9%

6
5,8%
6,0%

7
0,0%
0,0%

8
0,0%

9
0,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,8%
8,7%

13,8%

6,3%
0,0%

7,2%

7,0%
6,5%

9,8%
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4.1.11 Tillåten nyttig last

För flera av husen har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat. Därmed
redovisas inte här någon övergripande bild över tillåten nyttig last per hus (se husspecifik information i avsnitt 4.2).
4.1.12 Utrymning och brandtekniska installationer

Hus och plan där dygnsvård, mottagning och behandlingar utförs ska vara sprinklade. Det finns sådana verksamheter som idag inte är försedda med sprinkler.
Det är ett myndighetskrav att det ska finnas brandlarm på sjukhus. Gällande brandlarm ligger CLV generellt på en bra nivå.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.2 Övrig information per hus
I detta avsnitt redovisas resterande resultat från byggandsanalysen för respektive hus.
Detta är ett komplement till informationen i tidigare avsnitt.
4.2.1

Hus A

Hus A ligger i mittkärnan av sjukhusområdet. Hus A har totalt 10 våningar. Plan 7 har
kallvind och fläktrum. På plan 8 och 9 är det bara hisshall med trappuppgång som leder
in till hus D. På plan 10 finns ett hissmaskinrum. Plan 1, 2 och 6 har renoverats under
senare år.
För hus A har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat. Hus A är anslutet till
kulvertsystemet i plan 1. Det finns skyddsrum i plan 1. Det finns 2 st sänghissar
(2,65x1,63x2300) och 2 st personhissar (1,2x1,1x2,2). Varuhiss i Pressbyråns lokaler.
Närhet till hissar i norra delen av hus A och till hissar i hus G på plan 2. Brandpost finns.
4.2.2

Hus C

Hus C ligger i mittkärnan av sjukhusområdet. Plan 1 och 2 har renoverats under senare
år. Hus C är idag endast två plan. Hus C är anslutet till kulvertsystemet i plan 1.
Huset har olika mått på valvhöjder / underkant balk då det är tillbyggt i olika omgångar.
Värdena som visas i tabellen i föregående avsnitt är de värden som är i den största delen
(mittendelen). Valvhöjd plan 3 varierar i olika fläktrum. Södra delen valvhöjd 3500 plan
1, valvhöjd plan 2 3000. Platsgjutet valv, pelare. Nordöstra delen valvhöjd 3580/3370
och underkant balk 3370.
4.2.3

Hus D

Hus D delas upp i huskropparna norr och söder, då vissa parametrar varierar i huset.
Hus D ligger i mittkärnan av sjukhusområdet. Plan 1, 3, 5 och 6 har renoverats under
senare år. Huvudentréytan mellan hus D, P och K är idag en viktig kommunikationsyta.
Hus D är anslutet till kulvertsystemet i plan 1.
För hus D finns en överenskommelse med Räddningstjänsten att inte bedriva dygnsvård
på de tre översta planen utifrån förutsättningarna för utrymning (horisontell
sängutrymning kan endast göras åt ett håll för de planen och nödutrymning via
räddningsmadrass kan vara omöjligt för vissa patientkategorier).
För hus D har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat.
Närhet till 2 st personhissar och 2 st sänghissar i hus A. Hisshallen i sydöstra delen av
hus D har lite högre valvhöjd då det är filigranbjälklag där och inte platsgjuten betong.
Valvhöjden i gymnastiksalen är 6450.
Dagsljuset på plan 1 är begränsat och ojämnt fördelat över planet. 2 st sänghissar
(2,7x1,8x2,3). Det finns 2 st nedkast för tvätt och sopor. Brandpost finns.
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4.2.4

Hus E

Hus E/F är det största vårdblocket i 6 plan med fläktrum på plan 7. Plan 1 med
akut/ambulans samt plan 4 med operation har genomgått genomgripande förnyelse den
senaste 10-årsperioden. På plan 2 har även scopi-verksamheten uppdaterats. I övrigt är
endast mindre anpassningar genomförda och större delen av byggnaden är i
originalskick.
För hus E finns dimensionerat tillåtna bjälklagslaster (urklipp ur ritning K30-100-1027,
arbetshandling daterad 841221, ursprunglig ritning).
Fläktrum på delar av plan 5 och 6. Förbindelsegång till hus D plan 1-4. På plan 0 finns
undercentral och andra tekniska utrymmen som ej ingår i BRA. Takhöjd i fläktrum
E5224 underkant balk 5050, valvhöjd 5475. Skyddsrum på plan 1. Schakt för nedkast
sopor och tvätt.
Hiss 33 (ExxH01) 1350 x 1400, hiss 34 (ExxH02) 1350x1400, hiss 35 (ExxH03)
2700x1800, hiss 36 (ExxH04) 2700x1800. 2 st sterilhissar.
4.2.5

Hus F

Hus E/F är det största vårdblocket i 6 plan med fläktrum på plan 7. Plan 0 har
korridorer med media. Plan 1 med akut/ambulans samt plan 4 med operation har
genomgått genomgripande förnyelse den senaste 10-årsperioden. På plan 2 har även
scopi-verksamheten uppdaterats. I övrigt är endast mindre anpassningar genomförda
och större delen av byggnaden är i originalskick.
För hus F finns dimensionerat tillåtna bjälklagslaster (urklipp ur ritning K30-100-1027,
arbetshandling daterad 841221, ursprunglig ritning).
Närhet till hissar i hus E. Akuthiss 1,8x2,7xh3,0. Ambulanshall på plan 1 med takhöjd
på 3800. Lägre valvhöjd i passagen mellan innergårdarna ( 3400/2900).
4.2.6

Hus G

Hus G i 5 plan har genomgått en genomgripande förnyelse av plan 1 och 2 och
dessförinnan har även del av plan 4 byggts om till en modern vårdavdelning. Hus G är
anslutet till kulvertsystemet i plan 1.
För hus G har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat.
På plan 1 under terrassen är valvhöjden 3030. Hisshall Plan 1 valvhöjd 3650. Hisshall
Plan 3 valvhöjd 3650 med filigranbjälklag. Personhiss 1400x1350xh2200, sänghiss.
4.2.7

Hus H

Hus H är administrationsbyggnad idag, men är i grunden ett bostadshus. Huset kräver en
omfattande renovering för fortsatt användning. Markytan är central för
kommunikationen till sjukhuset. Hus H är inte anslutet till kulvertsystemet i plan 1. Mått
på hiss 1350x1400x2150.
För hus H har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Brandlarmet i hus H behöver ersättas med ett konventionellt brandlarm uppkopplat mot
SOS. Idag går ett larm till Teleservice som i sin tur larmar SOS.
4.2.8

Hus I

Inredning av tidigare vindsyta genomfördes i början av 2000-talet. I övrigt är större delen
av byggnaden i originalskick. Hus I med 4 plan har begränsade på – och
tillbyggnadsmöjligheter med hänsyn till plan och byggnadskonstruktion. På plan 5 är det
vind och ett fläktrum. Expansionsyta i anslutning till hus I är parkeringsytan väster om
byggnaden där parkeringsdäcket (hus J) färdigställdes 2018. Hus I är anslutet till
kulvertsystemet i plan 1. Sänghiss 2,7x,8xh2,3.
För hus I finns dimensionerat tillåtna belastningsförutsättningar (Urklipp ur ritning K3100-1025, daterad relationshandling 850604).
4.2.9

Hus K

Hus K i 4 plan, är den samlade servicebyggnaden, med en påbyggnad av plan 5 i början
av 2000-talet. I övrigt är större delen av byggnaden i originalskick. Hus K är anslutet till
kulvertsystemet i plan 1.
För hus K finns dimensionerat tillåtna bjälklagslaster (urklipp ur ritning K31-1-1022,
1986-01-24, ursprunglig).
Underkant balk i K3811 2760. Hisshall plan 3 valvhöjd 3700. Varuhiss i kök mellan plan
2 och 4 (2200x1760x2200). Plattformshiss mellan plan 4 och 5. (1000x1400). 2 st
varuhissar för driften mellan plan 1 och 3 (3920x3000x2200); (3840x2500x2200).
4.2.10 Hus M

Hus M är garagebyggnad som anpassats för ambulansens service- och uppställningsyta
för fordon under den senaste 10-årsperioden.
För hus M har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat.
Byggnadsbredden för garage och tvätthallen är 12150.
4.2.11 Hus Q

I planeringen finns en ny vårdbyggnad hus L som placeras på ytan vid korsningen
Värendsgatan/Södra Esplanaden, där nuvarande hus Q finns idag.
4.2.12 Hus R

Hus R, S och T är byggnader som inte har samma våningshöjd som intilliggande block.
Hus R är fysiskt sammanbunden med hus Q2 och S.
För hus R har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat.
I hisshall valvhöjd 2700. Hiss nr 15 2700x1100xh2300.
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4.2.13 Hus S

Hus R, S och T är byggnader som inte har samma våningshöjd som intilliggande block.
Hus S har totalt 8 plan. På plan 8 finns fläktrum och hissmaskinrum. Schakt för
ventilation finns på fasaden. Hus S är anslutet till kulvertsystemet i plan 1.
För hus S har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat. Bärande väggar.
Storlek hiss 2700x1100xh2300. Närhet till en sänghiss och en personhiss i hus T.
Skyddsrum plan 1. Stora delar av plan 1 är outgrävt.
4.2.14 Hus T

Hus R, S och T är byggnader som inte har samma våningshöjd som intilliggande block.
Hus T har totalt 8 våningar. På plan 8 finns teknikutrymmen, toaletter och vilrum. Hus T
är anslutet till kulvertsystemet i plan 1. Golvnivån i T2104 har en +höjd på +166,29
jämfört med +165,84 som det är på avdelningen plan 2 hus T. För våningshöjden plan 1
används + höjden 165,84. Närhet till hissar i hus S. Storlek hissar 2,3x1,4xh2,2;
2,7x1,6xh2,2; 2,1x1,2xh2,2.
För hus T har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat.
4.2.15 Hus X

Hus X har totalt 2 våningar. Byggnadsbredden för en av delarna är 16 300mm på plan 2,
däremot finns där en 3800 mm bred ljusgård (hål i bjälklag). Närhet till hissar i hus G.
För hus X finns dimensionerat tillåtna bjälklagslaster (urklipp ur ritning K30-00-01, dat
2000-04-20). Det finns inga relationshandlingar på Hus X gällande installationer, vilket
gör att schakten ej kunnat utredas.
4.2.16 Hus Ä

Hus Ä i 3 plan har anpassats för paramedicins verksamhet på plan 1 under den senaste
10-årsperioden. I övrigt är större delen av byggnaden i originalskick. Närmaste hiss finns
i Hus D.
Det finns begränsningar i förutsättningarna för utrymning i hus Ä, där horisontell
sängutrymning endast kan göras åt ett håll och nödutrymning via räddningsmadrass kan
vara omöjligt för vissa patientkategorier. Brandpost finns.
För hus Ä har det inte gått att identifiera konstruktionsritningar (stämplade
relationshandlingar) där tillåten nyttig last i kg/m2 finns specificerat. 2 pelarrader; 1+6 st.
Ej åtkomliga schakt.
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5 Hänvisningar och referenser
5.1 Hänvisningar
Följande utredningar och dokument har utgjort underlag för denna
fastighetshetsutvecklingsplan:










5.2

Generalplan 80/85 CLV
Generalplan 2013 CLV
Kontinuitetsplaner för elkraft, VVS och medicinska gaser,
verksamhetsområde fastigheter, Region Kronoberg
PTS riktlinjer Region Kronoberg
Aktuella och gällande detaljplaner, Växjö kommun
Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2025
Gröna Kronoberg 2025, Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län
Närmare kronobergaren - hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
Data från fastighetssystem Landlord

Referenser














”Fastighetsutvecklingsplanen – planering för morgondagens sjukhusområde”
(2014), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Fastighetsutvecklingsplaner för Landstinget i Uppsala län (del 1 version 201506, del 2 och 3 version 2016-05-30)
Översiktsplan för länssjukhuset Ryhov (april 2016), Region Jönköpings län
Generalplan Höglandssjukhuset Eksjö (juni 2011), Region Jönköpings län
Fastighetsutvecklingsplan för Malmö sjukhusområde (2014-11-06), Region
Skåne
Fastighetsutvecklingsplan för Linköpings universitetssjukhus (2010-03-17),
Landstinget i Östergötland
Fastighetsutvecklingsplan Södertälje sjukhus (juni 2015), Stockholm läns
landsting
Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer (remissutkast 20180613),
Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA, Chalmers
Konceptprogram för nybyggnad inom Stockholms Läns Landsting (mars
2014), Locum.
www.ptsforum.se
www.lantmateriet.se
www.wikipedia.se
www.hitta.se
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Bilaga 2 Planerade projekt CLV 2019-2050
Kvar på CLV

Nuläge CLV kvm BTA

RIVNING

115 000
kr/kvm
Rivning enkel kr/kvm

1700

Rivning komplicerad

2125
2550

Nr

Åtgärdstyp

Hus

Start

Slut

Rivning mycket komplicerad
Ytförändring per åtgärd
Riv kvm
(BTA)

1

Nybyggnad

Norra
Ökad tillgänglighet. Förstärker sjukhusets del i staden. Helhet och Inte samtidigt som rivning hus H 2019
entrén del framtidssäkrad entrélösning. Underhållsbehov.
på grund av gångtrafik.
1

2019

0

2

Renovering
Rivning Enkel

D
Q2

Plan 8, Ersättningsytor för hus H
Möjliggör hus L. Byggnadens skick. Beslut finns om rivning.

Tillbyggnad
Normal
Rivning Enkel

G

Nybyggnad
Avancerad
Ombyggnad

L

6

Nybyggnad
Normal

7

Motiv

Beroende

Nyproduktion

Nyproduktion

Renovering inkl mindre

Ombyggnad

Avancerad

Normal

ombyggnadsåtgärder
Snittkostnad

Snittkostnad

kr/kvm

kr/kvm

kr/kvm

kr/kvm

23000

28 000

40000 Nuläge p-platser
35 000
CLV:

Nyprod kvm

FKostnad
ö
r

Driftkostnad, Rivning

Investering

10 000 000

Efter tömning av hus Q
(framförallt flytt av
specialisttandvård till hus D).

2019

2020

1 000
2 988

Bidrar till möjliggörande av rivning av hus H.
Adm/konferenslokaler.
Byggnadens skick/ålder. Möjliggöra ersättningsbyggnad H2
(parkering) som alternativ parkering för platser som försvinner
vid rivning Q2 och nybyggnad hus L.

Inget direkt beroende.

2019

2019

450

Inte samtidigt som norra entrén
(åtgärd 1).

2020

2021

2 599

Efter rivning av Q2.

2020

2024

21 800

I samband med uppförande av L

2023

2026

5 200

H2

Verksamhetsyta behövs för att möjliggöra kommande
evakueringar.
Anpassning och renovering i samband med att L dockas mot och
avdelningar integreras
Ersätter hus H ett till ett.

Efter rivning av hus H.

2022

2023

2 599

Rivning
Komplicerad

R

Byggnadens skick/ålder. Hus R/S/T bör rivas som ett projekt.

Efter färdigställande hus L.

2024

2025

1 718

1 718

3 650 750

3 650 750

8

Rivning
Komplicerad

S

Byggnadens skick/ålder. Hus R/S/T bör rivas som ett projekt.

Efter färdigställande hus L.

2024

2025

4 091

4 091

8 693 375

8 693 375

9

Rivning
Komplicerad

T

Byggnadens skick/ålder. Hus R/S/T bör rivas som ett projekt.

Efter färdigställande hus L.

2024

2025

3 930

3 930

8 351 250

8 351 250

10

Nybyggnad
Avancerad

U

Helhet (teknik och verksamhet) med hus L. Ersätter R, S och T 1 till Efter rivning av R/S/T
1. Möjliggöra rivning av hus A och C.

2026

2029

10 139

12

Rivning Mycket
komplicerad

A

Byggnadens skick/ålder. Nödvändigt för att kunna utveckla
området framåt.

Efter färdigställande hus U. Ev.
krävs färdigställande av hus J2
(åtgärd 11) innan rivning.

2030

2032

10 132

10 132

25 836 600

25 836 600

13

Rivning Mycket
komplicerad

C

Byggnadens skick/ålder. Nödvändigt för att kunna utveckla
området framåt. Dåligt markutnyttjande idag.

Efter färdigställande hus U. Ev.
krävs färdigställande av hus J2
(åtgärd 11) innan rivning.

2030

2032

2 745

2 745

6 999 750

6 999 750

14

Nybyggnad
Avancerad
Rivning Enkel

C2 och A2 Möjliggöra rivning av hus D och Ä (och P). Ersätter hus A och C 1
till 1
P
Byggnadens skick/ålder.

Efter rivning av hus C

2033

2035

12 877

Inget direkt beroende (hus EL1).

2036

2036

11 092

16

Nybyggnad
Normal

P2

2037

2038

8 000

17

Rivning Mycket
komplicerad
Nybyggnad

EL1

Parkering och ersättning för hus EL1. Ytan avser både
Inget direkt beroende (hus EL1).
parkeringsplatser och errsättningsytor 1 till 1 för byggnaderna EL1
och EL2.
Byggnadens skick/ålder. Möjliggör breddning av norra entrén.
Efter färdigställande av P2

2039

2039

2 427

EL2,
Norra/Väst
ra entrén
del 2
D

Förstärka sjukhusets del staden. Ökad tillgänglighet. UTGÅR HELT I Efter rivning av EL1
DETTA ALTERNATIV DÄR BYGGNAD FÖR BYGGNAD ERSÄTTS ETT
TILL ETT.

2040

2041

Byggnadens skick/ålder. Möjliggöra D2.

2040

2041

14 737
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Verksamhetsyta ERSÄTTER GAMLA D ETT TILL ETT.
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Entréhall

Nybyggnad
Avancerad

Ä2

Verksamhetsyta, entrélösning UTGÅR.
Efter rivning av hus P
Verksamhetsyta, entrélösning UTGÅR
Efter rivning av hus P
Verksamhetsyta, entrélösning UTGÅR
Efter rivning av hus P
Helhet och framtidssäkrad entrélösning, verksamhetsyta. Någon Efter färdigställande av A4/C4/D4
typ av nu entrelösning krävs i samband med uppförande av nytt Dhus. UTGÅR
Verksamhetsyta ERSÄTTER GAMLA Ä ETT TILL ETT.
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150 760 000
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73 221 3 179 595 125

127 400 125 3 052 195 000

CLV 2019 - 2050
Sammanställning av kalkylerade kostnader för nybyggnad, rivning, renovering av kvarvarande
byggnader samt provisorier, alla uppskattade kostnader baseras på kostnadsläge 2019.
OBS! I nedanstående kostnadssammanställning har ingen kostnad upptagits för renovering av lokaler i byggnader som skall rivas.
Vi vet att vissa av dessa byggnader kommer stå kvar ytterligare +20 år kommer och att det kommer krävas insatser fortlöpande
under perioden fram till rivning.
Total rivningskostnad kr/kvm
Summa nyproduktion samt ombyggnad i del av G samt plan 8 hus D
Nuläge CLV antal kvm BTA

127 400 125
3 052 195 000
115 000

Ytor som behålls men som behöver renoveras under
perioden, antal kvm BTA x 1,5* *Uppskattningsvis häften
av de ytor som renoverars tidigt under perioden kommer
behöva renoveras ytterligare en gång innan 2050.

89 511

Renoveringskostnad befintliga ytor kr/kvm som genomsnitt,

23 000

endast reivesteringar för att upprätthålla utgångsnivån.
Summa renoveringskostnad
Provisoriekosnader 5% av totalen

CLV år 2050 tot kvm BTA
Summa provisorier och rivning = Drift
Summa investering nyprod, ombyggnad och renoveringar
Summa investering och drift

2 058 753 000
261 917 406

128 000
389 317 531
5 110 948 000
5 500 265 531

Bilaga 3 Nyckeltal kostnader nyproduktion
Bygga Nytt
Kr/kvm BTA. Angivna siffror innefattar endast byggnadskostnader och byggherrekostnader!
Markarbeten, markförvärv, reservvatten och anslutningsavgifter etc ingår ej.

Utvändiga markkostnader
IT kostnader beräknade som ett del av byggnadsinvesteringen
IT kostnader beräknade som ett del av byggnadsinvesteringen
Utrustningskostnad MT och övrigt
Konst 1% av Byggnadsinvesteringen reducerat med vissa ytor
Konst 1% av Byggnadsinvesteringen reducerat med vissa ytor
Renovering under perioden 2028-2050
Renovering under perioden 2028-2050

Bygga nytt
105 KVM 40 tkr
115 KVM 35 tkr
115 KVM 40 tkr

Byggnation
4 556 770 035
5 080 135 035
4 931 443 101
5 507 144 051

Renovering
287 850 750
287 850 750
316 635 523
316 635 523

1,50%
1,50%
1,0%
1,0%

Kvm BTA
35 000
104 673 3 663 555 000
115 140 4 029 906 650
210 000 000
104 673 54 953 325
115 140 60 448 600
600 000 000
0 28 261 710
115 140 31 087 851
287 850 750
316 635 523

40 000
4 186 920 000
4 605 607 600
210 000 000
54 953 325
60 448 600
600 000 000
28 261 710
31 087 851
287 850 750
316 635 523

Totalt
4 844 620 785
5 367 985 785
5 248 078 624
5 823 779 574

Bygga nytt
Total kostnad mkr
3 874
Beräknad total projekttid årtal
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Utfall investering per år byggnad mkr
14 70 128 209 581 914 914 620 424
Summa byggnad och markkostnader
3 874
Årlig avskrivningskostnad byggnad
111
Övriga investeringar (IT,MT,konst,
övrig utrustning)
683
Total investering
4 557
Årlig avskrivningskostnad Övriga investeringar (IT, MT, övrig utrustning)
94
Total avskrivning
204

105 000 KVM 40 tkr
Total kostnad
4 397
Beräknad total projekttid, antal år
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Utfall investering per år byggnad mkr
16 79 145 237 660 1 038 1 038 704 481
Summa byggnad och markkostnader
4 397
Årlig avskrivningskostnad byggnad
126
Övriga investeringar (IT,MT,konst,
övrig utrustning)
683
Total investering
5 080
Årlig avskrivningskostnad Övriga investeringar (IT, MT, övrig utrustning)
94
Total avskrivning
219

115 000 KVM 35 tkr
Total kostnad
4 240
Beräknad total projekttid, antal år
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Utfall investering per år byggnad mkr
15 76 140 229 636 1 001 1 001 678 464
Summa byggnad och markkostnader
4 240
Årlig avskrivningskostnad byggnad
121
Övriga investeringar (IT,MT,konst,
övrig utrustning)
692
Total investering
4 931
Årlig avskrivningskostnad Övriga investeringar (IT, MT, övrig utrustning)
94
Total avskrivning
215

115 000 KVM 40 tkr
Total kostnad
4 816
Beräknad total projekttid, antal år
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Utfall investering per år byggnad mkr
17 87 159 260 722 1 136 1 136 770 527
Summa byggnad och markkostnader
4 816
Årlig avskrivningskostnad byggnad
138
Övriga investeringar (IT,MT,konst,
övrig utrustning)
692
Total investering
5 507
Årlig avskrivningskostnad Övriga investeringar (IT, MT, övrig utrustning)
94
Total avskrivning
232

Bilaga 4 Underhåll och mediakostnader

Underhåll och mediakostnader Kvar på CLV
Snitt yta BTA från 2019 till 2050

123 000 kvm BTA
Kr/kvm Summa kr/år

Underhåll:
Planerat underhåll, snitt år 1 -10
90 11 070 000
Felavhjälpande underhåll, snitt år 1 -10
115 14 145 000
Summa underhåll år 1-10
25 215 000
Från år 11 till 2050 minskar mediakostnadern succesivt till nivåer motsvarande bygga nytt.
Media: Värme, vatten, el och kyla
Summa mediakostnad
183 22 509 000
Summa underhåll och media år 1-10
47 724 000

Underhåll och mediakostnader Nytt sjukhus

104 673 kvm BTA
Kr/kvm Summa kr/år

Underhåll:
Planerat underhåll, snitt år 1 -10
35
3 663 555
Felavhjälpande underhåll, snitt år 1 -10
85
8 897 205
Summa underhåll år 1-10
12 560 760
Från år 11 till 2050 ökar underhållskostnaderna succesivt till nivåer motsvarande dagens CLV.
Media: Värme, vatten, el och kyla
Summa mediakostnad
95
9 943 935
Summa underhåll och media år 1-10
22 504 695

Underhåll och mediakostnader större yta

115140 kvm BTA
Kr/kvm Summa kr/år

Underhåll:
Planerat underhåll, snitt år 1 -10
35
4 029 900
Felavhjälpande underhåll, snitt år 1 -10
85
9 786 900
Summa underhåll år 1-10
13 816 800
Från år 11 till 2050 ökar underhållskostnaderna succesivt till nivåer motsvarande dagens CLV.
Media: Värme, vatten, el och kyla
Summa mediakostnad
95 10 938 300
Summa underhåll och media år 1-10
24 755 100
Beräkningarna av besparingspotentialen för underhålls och mediakostnader för alternativet CLV kvar
på befintlig tomt baseras på dagens kostnader för CLV. Beräkningarna för nybyggnation på ny tomt
utgår från samma energikrav som ställdes på de byggnationer som nu genomförs på Sigfrid.
Besparingarna knutna till media, el, värme, vatten och kyla förändras över tid då nybyggda lokaler på
CLV beräknas uppflylla samma energikrav som för ett nytt sjukhus. Skillnaderna i kostnader för
underhåll, både planerat och akut kommer avta succesivt över tid från år 2038-2050. År 2050
kommer underhållskostnaden per kvadratmeter vara samma i båda alternativen.

Fördelning av
medborgarförslag om gratis
resande med buss för
pensionärer över 80 år
under tiden 09:00-15:00 och
efter 19:00

8
19RGK565

Fördelning av
medborgarförslag om
hospice i Region Kronoberg

9
19RGK696

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 26 mars 2019 13:35:45

namn: Christina Frodigh
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag: Önskar att en speciell avdelning med med hemlik miljö, hospice för bla cancersjuka i livets slutskede
startas upp i Regionen. Har under tre års tid träffat på anhöriga som legat på lasarettet på en vanlig
vårdavdelning. Det var tex inte möjligt att få vak insatt över natten. Jag tror att en människa och dennes
anhöriga skulle må mycket bättre i en mer "ombonad" miljö.

Fördelning av
medborgarförslag om miljö
och hälsa

10
19RGK731

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 29 mars 2019 11:03:28

namn: Inger Stark
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag:
Miljö och hälsa
Utlys klimatnödläge omedelbart!
Genom att utlysa klimatnödläge erkänner Regionen att vi står inför en klimatkris. Regionen jobbar aktivt för att
sprida kunskap om nödläget vi befinner oss i och tar exemplariskt ansvar på lokal nivå.

Region Kronoberg utlyser klimatnödläge och erkänner nödvändigheten av genomgripande politiska åtgärder
som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, istället för 3 grader eller mer som dagens
klimatpolitik innebär.
Att utlysa klimatnödläge sätter klimatkrisen först, både lokalt, nationellt och på sikt även globalt. 393 lokala
myndigheter världen över har redan utlyst klimatnödläge, däribland London och Vancouver. Även i Göteborg
Malmö och Örebro har liknande förslag lämnats in. Region Kronoberg kan vara först med att föregå regeringen
i denna fråga.
Ansvaret för att ställa om från grunden ska inte läggas på invånarna själva utan fokus måste ligga på strukturell
omställning. Genom att erkänna klimatnödläget kan den nödvändiga kraftiga omställningen bli en del av
människornas medvetande: först lokalt, sedan regionalt och nationellt, och till sist globalt.
1:a kravet : Utlys klimatnödläge fram till den 31 dec 2021
Regione Kronoberg utlyser klimatnödläge omedelbart och erkänner därmed att vi befinner oss i ett kristillstånd
som kräver akuta och genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Region
Kronoberg erkänner att vår region måste förbereda sig inför drastiska förändringar av våra liv, vårt samhälle
och vårt klimat.
Klimatnödläge ska utlysas tidsbegränsat till den 31 december 2021 för att därefter utvärderas. Om de
lokala, nationella och globala utsläppen inte har sjunkit markant, ca 32% per år till år 2021, ska klimatnödläget
förlängas med ytterligare två år.
2:a kravet: Aktivt ledarskap
Region Kronoberg visar ledarskap i frågan och jobbar strategiskt och aktivt för att
andra regioner ska följa Kronoberg och utlyser klimatnödläge
få även regionen att utlysa klimatnödläge senast år 2020 för att därmed
bana vägen för en nationell och småningom internationell utlysning av klimatnödläge
Detta arbete ska utvärderas i slutet av 2020.

3:e kravet: Region Kronoberg tar kompensatoriskt ansvar och föregår med gott exempel
Så länge regeringen dröjer med att utlysa klimatnödläge och med åtgärder som krävs för att möta 1,5
gradersmålet ska regionen ta ett kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills nödläget erkänts på
nationell nivå.
Med detta menas att Region Kronoberg bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå, men som
tyvärr dröjer.

Regionen ska:
genomföra utsläppsminskningar på lokal nivå i linje med 1,5gradersmålet, dvs med 32% per år och föregå med
gott exempel
upprätta och implementera de Regionala riktlinjer som krävs för att nå ett fossilfritt samhälle, som t ex
befintliga rapporten “Fossilfri region - vad krävs?”
främja strukturell omställning samt forskning och initiativ inom strukturell omställning för ett fossilfritt
samhälle på lokal nivå
folkbilda och informera sina invånare om klimatnödlägets och den nödvändiga omställningens vidd, med målet
att skapa ett starkt mandat för dessa omställningsåtgärder
jobba aktivt för invånarnas krisberedskap och trygghet
Med vänliga hälsningar
Inger Stark

Fördelning av
medborgarförslag Förfallodag på faktura

11
19RGK743

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 1 april 2019 14:33:40

namn: Jan Gustafsson
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag: Jag föreslår att när ni fakturera ett besök på akuten eller man blir inlagd på lasarettet bör alltid
förfallodagen för den fakturan ligga i slutet på månaden. Jag och många med mig betalar räkningar en gång i
månaden och det blir extra avgifter när förfallodagen hamnar mitt i månaden.

Fördelning av
medborgarförslag om att
utreda möjligheten att införa
en matarbuss mellan
Agunnaryds vägskäl till
Ryssby tur och retur

12
19RGK720

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 28 mars 2019 14:41:07

namn: Anders Johansson
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag: Utreda möjligheten att införa en matarbuss mellan Agunnaryds vägskäl till Ryssby tur och retur för att
möjliggöra pendling och övriga resor Agunnaryd till Alvesta/Växjö samt Ryssby- Älmhult.
Min motivering:
Redan idag kör skolskjutsen ut skolelever till Agunnaryds vägskäl utmed väg 124 så att de kan stiga på bussen
till skolorna i Ljungby. En matarbuss skulle kunna ta stora delar av de resenärerna trafiken då bl.a. eleverna från
Agunnaryds kyrkby Bråna kunde åka med den bussen.
Med hjälp av ovannämnda matarbuss kan resenärer från Agunnaryd åka till tågstationen i Alvesta samt till
arbete och studier i Växjö. Resenärer från Ryssby skulle kunna pendla till och från Älmhult.
Därmed nya pendlingsmöjligheter öppnas till gagn för miljön och för den regionala och lokala utvecklingen i
Kronobergs län.

Anmälan av
medborgarförslag - Slopa
eller reducera biljettavgift på
alla tåg mellan Växjö och
Alvesta

13

19RGK273

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 23 januari 2019 20:51:59

namn: Eric Dernegård
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag: Mitt förslag är att slopa eller reducera den biljettavgift som är på alla tåg mellan Växjö och Alvesta.
Alvesta blir ett stort hinder varenda gång man ska åka tåg från Växjö till tex Stockholm. Tågen får dessutom
ofta, alltså 9/10 gånger, hålla uppehåll i Gemla pga möte vilket tar en enorm tid. Dessutom matchar inte tågen
med bytena om man ska byta till SJ Snabbtåg vilket försvårar processen till ett smidig resa. Det kostar oftast ca
50 kr att åka sträckan Alvesta/Växjö vilket enligt mig är en hög kostnad framför allt för oss pendlare som
kanske hittar en billig biljett från Alvesta till Stockholm för 150 kr. Kan detta vara något?

Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2018

14
19RGK476

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK476
Handläggare: Elin Lindskog, Kansliavdelningen
Datum: 2019-03-06

Regionfullmäktige

Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018 till
protokollet.
Sammanfattning
Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter
att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade.
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för
utveckling av vården.
I verksamhetsberättelsen för patientnämnden redogörs bland annat för nämndens
uppdrag, en nulägesbild över nämndens arbete samt för verksamhetsutvecklingen.
Patientnämnden godkände § 4/19 verksamhetsberättelsen för patientnämnden
2018.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

§ 4/19 Patientnämnden
Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Analys IVO

Sida 1 av 1

Rapport
Patientnämnd

0
Gäller för: 2018 Enhet: Patientnämnd Ansvarig: Annika Lundgren

SAMMANFATTNING
INVÅNARE
Patientnämndens huvuduppgift ska vara att hjälpa och stödja patienten att få sina klagomål besvarade
av vårdgivarna.
Målet, en god tillgänglighet till patientnämndens kansli, är uppfyllt.

MEDARBETARE
Samtliga tre tjänster är tillsatta.
Handläggarna har under våren i samverkan med FoU ökat sin kompetens i analysarbete.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Patientnämnden har under året registrerat 679 ärenden vilket är en minskning jämfört med de senast
åren. En anledning till detta är att vården i ökad utsträckning, enligt gällande lag, tar emot och
handlägger patientklagomål i den egna verksamheten.
Patientnämndens handläggare har tagit fram rapporter som ger en beskrivning på aggregerad nivå, av
det patienter och närstående förmedlar till patientnämnden. Flest ärenden handlade om synpunkter på
information. En analys som berör information och delaktighet har gjorts på uppdrag av Inspektionen
för vård och omsorg, IVO.

EKONOMI
Ekonomi i balans

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

Patientnämndens kansli ska ha en god tillgänglighet ........................... 5

2

Patienter ska få svar inom 3 veckor ........................................................ 8

3

En effektiv stödpersonsprocess ............................................................. 8

2

UPPDRAG

Patientnämnden har ett tydligt avgränsat uppdrag enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården. Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att
föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade. Patientnämnderna ska bidra till
kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål
och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för
utveckling av vården. Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. Att
rekrytera, utse och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas ingår också i patientnämndens
uppdrag.

NULÄGE
INVÅNARE
• Invånarna har flera möjligheter att nå patientnämndens kansli, via telefon, e-tjänst, brev och
besök. Vi svarar senast nästkommande arbetsdag.
MEDARBETARE
• God kompetens inom avdelningen
VERKSAMHETSUTVECKLING
• När vi granskar resultatet i våra mätningar ser vi att det ibland brister i såväl kvalitet på svaren
som på hur man prioriterar dessa ärenden. Återkopplingen är oerhört viktig, oavsett hur stor
eller liten frågan upplevs. Oavsett hur svar till patient/närstående ges så ser vi att det är viktigt
att svaren kan kommuniceras i tid och att de frågor patient/närstående ställt besvarats. Att få
ett dåligt svar, där kanske vården går i försvar, eller att behöva vänta flera månader på besked
är inte acceptabelt. Tvångsvårdade patienter har enligt lag rätt att bli tillfrågade och om så
önskas få en stödperson utsedd till sig. Det finns balans mellan tillgång och efterfrågan på
stödpersoner.
EKONOMI
• Ekonomi i balans

3

INVÅNARE

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna
klagomål eller synpunkter på vården. De nya reglerna innebär ett förtydligande av att det i första hand
ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående, varje
vårdenhet får nu ta ett större ansvar. Patient och närstående kan dock fortfarande ta direkt kontakt med
patientnämnden om de så önskar.
Patientnämndens huvuduppgift ska vara att hjälpa och stödja patienten att få sina klagomål besvarade
av vårdgivarna.
Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd inom Region Kronoberg som har till
uppgift att stödja, hjälpa och bidra till lösningar av de svårigheter som kan drabba patient/närstående i
mötet med vården. Till sitt förfogande har nämnden ett kansli med tjänstemän som handlägger
ärendena. Patientnämndens handläggare förmedlar vid behov patient/närståendes synpunkter till
berörd verksamhetschef eller motsvarande.
Det ska vara lätt att nå nämndens kansli och det finns flera kontaktvägar.

Vad förmedlar patienter och närstående?
Patienter med flera diagnoser uttrycker att vården inte hänger ihop, varje enhet tar hand om sin lilla del
och patienten måste själv vara sin egen vårdlots och ansvara för helheten. Det är patienten själv som får
säkerställa att viktig information når de olika vårdgivare, både inom och utom länet.
Trots att det finns klara överenskommelser vem som ska ansvara för vården, händer det att patienter
skickas fram och tillbaka mellan enheter, i stället för att professionen har en dialog blir patienten
budbärare.
Fortfarande påtalar patienter att det är svårt att få tid på vårdcentralen, man hänvisas till jourverksamhet,
akutmottagning. Flera patienter hänvisas till andra professioner än till det läkarbesök man önskat. I
vissa fall har detta fått negativa konsekvenser t.ex. felaktig, eller försenad behandling.
I flera ärenden uppger patienter att man inte blivit lyssnad på, eller att information inte gått vidare. Det
är alltid risk att information förloras när information ska överföras till tredje part, som när patientens
information förmedlas via sjuksköterska till läkare eller när patienten själv ska ansvara för
informationen mellan olika läkare eller vårdgivare.
Många gånger finns det otydligheter i kommunikationen, det är svårt att ge rätt anpassad information,
patienten och vården har olika förväntningar och förkunskaper. Det är vårdgivarens ansvar att
säkerställa att patienten har förstått informationen men också att vårdgivaren uppfattat patienten
korrekt.
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MÅL

1 PATIENTNÄMNDENS KANSLI SKA HA EN GOD
TILLGÄNGLIGHET
Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Mål 2019

Mål 2020

Indikator 1: Andel invånare som ska få kontakt med PAN senast nästkommande arbetsdag
100
Kommentar: saknas

100%

100

Bedömning: 9 Hög sannolikhet
Överliggande mål: Patientnämndens kansli ska ha en god tillgänglighet
Kommentar: saknas
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100

MEDARBETARE

För att kunna framföra patienters synpunkter på en aggregerad nivå har det funnits behov av ytterligare
kompetens detta i linje med den nya lagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2018. Under första halvåret
har en ökad kompetens skett inom analysområdet, genom rekrytering och utbildning via FoU.

MÅL
Kunskap att genomföra kvalitativa analyser för att beskriva patienters synpunkter på vården.
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VERKSAMHETSUTVECKLING

Antalet ärenden till patientnämnden har minskat med en fjärdedel jämfört med föregående år, då
vården i ökad utsträckning nu, enligt gällande lag, tar emot och handlägger patientklagomål i den egna
verksamheten. Dock har vi fortsatt många samtal från patienter och anhöriga som har frågor kring
rättigheter, regler och kontaktuppgifter till verksamheterna. Dessa samtal registreras inte som ärenden.
Patientnämndens handläggare har tagit fram rapporter som ger en beskrivning på aggregerad nivå, av
det patienter och närstående förmedlar till patientnämnden. Flest ärenden handlade om synpunkter på
information.. Den andra stora ärendegruppen handlar om tillgänglighet. Detta är återkommande
synpunkter till patientnämnden som kan inverka på patientsäkerheten. Den sista analysen berör
information och delaktighet och har gjorts på uppdrag av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
”Hantering av klagomål - en gemensam rutin för Region Kronoberg” har reviderats i enlighet med den
nya lagstiftningen., där det framgår hur verksamheten ska administrera klagomålen.
Patientnämndshandläggarna följer vårdens svarstider, och påminner vid behov, så att patienter kan få
svar inom den tid de har rätt till.
Stödpersonsuppdraget är en del av verksamheten och det är framför allt inom rättspsykiatrin som
patienter önskar en stödperson. Det har hittills funnits möjlighet att tillgodose behovet, i något fall har
vi däremot inte kunnat möta patientens önskemål om särskilt språk eller kön. Nya stödpersoner
rekryteras kontinuerligt men tyvärr inte i takt med behovet.

MÅL
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2 PATIENTER SKA FÅ SVAR INOM 3 VECKOR
Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Mål 2019

Mål 2020

80%

90%

Mål 2019

Mål 2020

Indikator 1: Andelen svar som återkopplas inom 3 veckor
66%
71%
75%
Kommentar: När vi mäter idag ser vi att svarstiderna totalt har ökat under året

Bedömning: 6
Överliggande mål: Patienter ska få svar inom 3 veckor.
Kommentar: saknas
MÅL

3 EN EFFEKTIV STÖDPERSONSPROCESS
Startläge

Senast utfall

Prognos

Mål 2018

Indikator 1: Andel patienter som önskar stödperson ska kunna få detta tillgodosett
100 %
92 %
100 %
Kommentar: 2 patienter med särskilt behov/önskemål om annat språk, som inte kan tillgodoses.

100 %

Indikator 2: Stödperson och patient ska ha fått kontakt inom 2 veckor vid nytt uppdrag
86%
50%
90%
95%
Kommentar: Mätning baserad på att en utsedd stödperson kontaktar vården för bokning av 1:a besök. Faktorer som påverkar
utfallet: Introduktion av ny stödperson, särskilt önskemål om kön, ofullständig anmälan från vården, personal hänvisar till
ordinarie personal för bokning av 1:a besök under sommaren.

Bedömning: 5
Överliggande mål: En effektiv stödpersonsprocess .
Kommentar: saknas
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EKONOMI

Patientnämndens ekonomi har hittills varit i balans. Vi ser att kostnaderna för stödpersonsuppdraget
ökar och budgeten behöver därför justeras

MÅL
Fortsatt ekonomi i balans
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Vad framför patienter och närstående?
Patientnämnden vill med analysen uppmärksamma patienter och närståendes synpunkter så att
deras erfarenheter tas till vara och bidrar till vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsutveckling.
AVGRÄNSNING OCH METOD
Totalt registrerades 679 ärenden under 2018. Rapporten är inriktad på de ärenden som handlar
om information och delaktighet vilket har uppmärksammats i sammanlagt 380 av dessa
ärenden. Då problemen går in i varandra har vi valt att titta på information/delaktighet som en
gemensam rubrik.
Utöver den beslutade kategoriseringen där endast ett problem kan registreras har vi också lagt
till flera så kallade hashtags #. Vi använde oss av patientlagens rubriker för att få möjlighet att
uppmärksamma att ett ärende kan ha flera delproblem. Flest ärenden berörde information.
”Vanlig registrering med endast en kategori”
Dialog och delaktighet med patient
och närstående

41

Information till patient och närstående

53

”Registrering med # ”
Information

210

Delaktighet

92

Information och Delaktighet

78

RESULTAT

Skillnader och likheter mellan verksamhetsområden
Synpunkter på delaktighet är lika fördelat mellan olika verksamhetsområden. När det kommer
till information så är det en dubblering av det antal som berör sjukhusvården jämfört med
primärvården.

Svar på undersökningar, prover och remisser samt
diagnos
Några patienter har inte fått besked om vad deras undersökning har visat, ibland har det dröjt
länge eller missats helt. Det är först när patienten söker vård igen som det har
uppmärksammats. Det finns olika förväntningar på vad ett besök i vården innebär.
Kommunikationen kan vara otydlig, vården kan t ex ha kontrollerat ett rutinprov medan
patienten tror att en fullständig utredning gjorts.
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I några ärenden framkommer att det skett missförstånd kring diagnos, som att patient inte har
förstått vilken diagnosen är och vad som är planerat framöver. Det har även visat sig att
information om allvarlig diagnos vid några tillfällen har lämnats på ett okänsligt sätt, via brev
eller utan möjlighet till stöd.

Journalanteckningar
Patienter säger att de uppmärksammat att det finns journalanteckningar som är oväsentliga,
felaktiga och ibland kränkande. Anteckningarna kan påverka deras fortsatta vård och
behandling negativt. Flera patienter med smärttillstånd har påtalat detta. Det som står skrivet i
en journal blir på något sätt den enda sanningen och patienten är inte delaktig eller kan påverka
innehållet. En patient beskrev: ”Har egentligen ett välfungerade liv med goda relationer, studier
och extraarbeten, men mår ibland dåligt. Det blir då endast fokus på det som inte är bra i
dokumentationen och ger en fel bild.”

Vårdplanering/vårdnivå
Otydlig information kring övergång till annan enhet gör att patienter upplevt sig som avslutade
eller att inte längre få någon vård. I något fall har specialistenhet också avslutat patienten utan
att meddela detta. Vissa patienter säger också att när man inte hittar ”något fel” så avslutas
vården trots att besvären kvarstår.

Läkemedel/ behandling
Recept på t.ex. smärtstillande och sömnmediciner ändras, minskas eller uteblir utan att
patienter upplever att de fått information. Patienter har inte fått information om biverkningar
och har till och med uppmanats att inte läsa bipacksedeln. Några patienter har påtalat
biverkningar men vården har inte lyssnat. Någon patient har frågor kring sitt nya läkemedel
men kommer inte i kontakt med vården utan hänvisas mellan olika enheter.
Ibland ges otydlig information om att höra av sig igen om tillståndet försämras. En del
patienter uppfattar att de bara ska höra av sig om de blir sämre än de var vid första kontakten
och inte om det förblir oförändrat. Några patienter har funderingar om behandlingen är rätt
eller om de kan få annan behandling hos annan vårdgivare.

Väntetid
I några ärenden har personal inte informerat patienter att vårdpersonal är försenad eller hur
lång tid det kan ta innan det är patientens tur. I några fall har vården avbokat tider men inte
meddelat patienten, eller har inte kunnat informera om hur lång tid det tar innan ny tid kan ges.

Lyssnar inte på varandra
I flera ärenden uppger patienter att man inte blivit lyssnad på, eller att information inte gått
vidare. Sjuksköterskor blir ofta budbärare mellan patient och läkare, risken är då att viktig
information tappas bort.
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Att det brister i kommunikation har ibland fått allvarliga konsekvenser. Patienter som sökt flera
gånger och framfört sin oro och allvarliga tillstånd har inte blivit vare sig lyssnade på eller
undersökta. Några av dessa har sedan visat sig ha allvarliga tillstånd, såsom cancer,
hjärtsäcksinflammation och det har blivit skador i samband med förlossning.
I några fall har patienter känt sig i underläge, t.ex. har de fått höra att det är läkaren som
bestämmer och det finns redan en klar bild av vad patientens besvär beror på.

Komplikationer/vårdskada
Patienter som drabbats av komplikationer uppger i några fall att de inte fått information kring
det som hänt eller hur det ska följas upp. Någon får först efter kontakt med patientnämnden
fått veta att hen kommer att bli delaktig i utredningen framöver. Både patienter och närstående
uttrycker att det är viktigt att få möjlighet att vara delaktiga i utredningar efter allvarligare
händelser i vården.
Efter en operation tillstötte komplikationer, men patienten har inte fått någon information om
att dessa komplikationer skulle kunna uppstå. En annan patient upplever sig skrämd av de
risker som läkaren informerat om och vill ha vård på annan enhet. Ibland är komplikationer
och biverkningar väldigt ovanliga och vården kanske inte informerar om alla möjliga scenario.
Ibland har information lämnats av läkare men patienten har inte tagit den till sig.
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Sammanfattade reflektioner


Det är alltid risk att information förloras när information ska överföras till tredje part, som när
patientens information förmedlas via sjuksköterska till läkare eller när patienten själv ska ansvara
för informationen mellan olika läkare eller vårdgivare.



Det brister ibland i vårdgivarens ansvar att säkerställa att patienten har förstått informationen men
också att vårdgivaren uppfattat patienten korrekt.



Det förekommer ofta att patienten inte fått information om, eller inte förstått, förändringar i
läkemedelsbehandling, vilket skapar oro och frustration.



Det är en utmaning för vården att ge rätt anpassad information, eftersom patienter har olika
förväntningar och förkunskaper.



Det finns begränsade möjligheter för en patient att påverka vad som skrivs i deras journal men
innehållet kan få stor påverkan på patientens fortsatta vård, behandling och ekonomi.



Patienter uttrycker att det är viktigt att bli lyssnad, trodd på och få vara delaktig i sin vård och de
beslut som tas.



Vi ser att ett ärende är ofta komplext och rymmer mer än bara en rubrik, exempelvis under
kategorin ”vård och behandling” ingår oftast som delproblem information och delaktighet. En djupare
analys är värdefull och ger en bättre bild av det patienten förmedlar jämfört med enbart statistik.
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-02-14

§ 4

Verksamhetsberättelse Patientnämnden
2018 (19PN4)
Beslut

Patientnämnden beslutade
att godkänna patientnämndens verksamhetsberättelse 2018 och
att godkänna patientnämndens analys 2018.
Sammanfattning

Patientnämndens verksamhetsberättelse och analys diskuterades.
Yttrande
Jan Lorentzon (SD), Anna Zelvin (KD), Stefan Bergström (L) och Judith Svensson (C)
yttrade sig i ärendet.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg
och Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Verksamhetsberättelse PAN 2018
 Analys IVO Patientnämnden Region Kronoberg 2018
 Statistik IVO 2018-2017, Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-12

§ 76

Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2018 (19RGK476)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018 till protokollet
samt föreslår regionfullmäktige godkänna densamma.
Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att
föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade. Patientnämnderna ska
bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälsooch sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen
analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller
kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
I verksamhetsberättelsen för patientnämnden redogörs bland annat för nämndens
uppdrag, en nulägesbild över nämndens arbete samt för verksamhetsutvecklingen.
Patientnämnden godkände § 4/19 verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige notera verksamhetsberättelse
för patientnämnden 2018 till protokollet.
Yrkanden

Ordföranden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018 till protokollet
samt föreslår regionfullmäktige godkänna densamma.
Beslutsgång

Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Analys IVO
§4 PN Verksamhetsberättelse Patientnämnden

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-12

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-20

§ 63

Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2018 (19RGK476)
Beslut

Regionstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018 till protokollet
samt föreslår regionfullmäktige godkänna densamma.
Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att
föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade. Patientnämnderna ska
bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälsooch sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen
analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller
kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
I verksamhetsberättelsen för patientnämnden redogörs bland annat för nämndens
uppdrag, en nulägesbild över nämndens arbete samt för verksamhetsutvecklingen.
Patientnämnden godkände § 4/19 verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera verksamhetsberättelsen
för patientnämnden 2018 till protokollet samt föreslår regionfullmäktige godkänna
densamma.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
Analys IVO
§4 PN Verksamhetsberättelse Patientnämnden
§76 RSAU Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018

Svar på revisionsrapport –
Granskning av hantering av
konst inom Region
Kronoberg
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK1878
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2019-03-21

Regionfullmäktige

Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av
konst inom Region Kronoberg

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:


att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs
samt att dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal
uppdateras samt efterlevas,



att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom
snar framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg
innehar,



att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa
dokumentet dels till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska
finnas en delegation till verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av
den nya organisationen.

I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer. Kulturnämnden godkände § 10/19 svaret på revisionsrapport
– Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg.
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
Rekommendationer och svar
Kulturnämnden ansvarar för regionens konst och har tagit fram Plan för
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg som tillsammans med en riktlinje
styr verksamheten. Före 1 januari 2018 låg funktionen konsthandläggning under
fastighetsavdelningen. Detta innebar en asymmetri i förhållande till den politiska
organisationen. I samband med nyanställning av regional konsthandläggare
genomfördes därför en omorganisering av funktionen. Tjänsten finns nu
lokaliserad tillsammans med kulturstaben inom avdelningen regional utveckling.
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Tjänsten är en halvtidstjänst och en konstkonsult är upphandlad för att bistå i
arbetet med konst i byggprojekt.
Under 2018 har behov av omstrukturering av arbetet tydliggjorts genom en
kartläggning av nuläget vilken följdes av en riskanalys. Det konstaterades att en
omstrukturering krävs för att säkerställa rättssäkerhet, följa beslutade
styrdokument och tillgängliggöra konsten för patienter och besökare. Detta gäller
exempelvis registrering, skyltning och inventering av konst. Insatser har initierats
för att strukturera upp arbetet och garantera en rättssäker hantering av regionens
konst. Resurserna på området är emellertid begränsade och utvecklingsarbetet
behöver ske löpande. För att strukturera upp arbetet har ytterligare 25 % tjänst
tillsatts som fokuserar på strukturerna kring löskonsthandläggningen.
Rekommendation

Att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs samt att
dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal uppdateras samt
efterlevas,
Kulturnämndens svar

I samband med omorganiseringen har samtliga rutiner setts över, däribland rutiner
kring utlåning och inventering. Riktlinjen Hantering av konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg beskriver regionens rutiner kring konst. Sedan
granskningsrapporten togs fram har ett nytt konstregister köpts in vilket skapar
bättre förutsättningar för bland annat fungerande dispositionsavtal. Så snart all
information är flyttad till det nya konstregistret kommer nya dispositionsavtal att
skickas ut. Därefter kommer inventeringsrutinen att implementeras och allt arbete
utgå från fastställd riktlinje.
Rekommendation

Att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom snar
framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg innehar,
Kulturnämndens svar

Ett arbete pågår nu med att implementera det nya konstregistret. För att säkerställa
att all information är korrekt görs detta parallellt med en inventering av all konst
inom Region Kronoberg.
Rekommendation

Att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa dokumentet dels
till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska finnas en delegation till
verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av den nya organisationen.
Kulturnämndens svar

Kulturnämndens delegationsordning har uppdaterats i samband med ny
mandatperiod. Delegationen kring inköp av konst utgår från ansvarig inköpares
profession och kunskap om konst. Vid inköp över ett halvt prisbasbelopp ansvarar
upphandlingschef i enlighet med Upphandlingsreglemente. Efter övervägande har
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därför konstaterats att delegation till verksamhetschef för hållbar tillväxt inte är
ändamålsenlig.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Revisionsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg
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Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg

Inköp och hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg regleras
av Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg, Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg samt Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg.
Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg styr inköpen utifrån politiska
målsättningar och tydliggör ansvarsfördelning i arbetet och beslutas av Region
Kronobergs kulturnämnd. Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg beskriver arbetssätt för hantering av den konstnärliga gestaltningen och
beslutas av Region Kronobergs regiondirektör.
1.1

Inköp av konstnärlig gestaltning

1.1.1

Anslag för byggrelaterad konstnärlig gestaltning

1.1.2

Inköp av lös konst

1.1.3

Inköp av fast konst

I samband med byggnadsinvesteringar som översiger 20 miljoner kronor i lokaler
för verksamhet eller personal avsätts 1 % till konstnärlig gestaltning. I tekniska
installations- och försörjningsprojekt avsätts ej dessa medel. I samband med nya
förhyrda lokaler tillämpas avsättning på motsvarande sätt om uppskattad
investeringsvolym överstiger 20 miljoner och om fastighetsägaren ej gör egen
avsättning för konstnärlig gestaltning. Budgetmedel ska framgå i samband med
investeringsbeslut. För projekt under 20 miljoner gäller inte enprocentsregeln.
Inköp av konst till dessa projekt kan ske inom den årliga konstbudgeten för
konstnärlig gestaltning.
Hur lös konst köps in beskrivs i Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg.
Vid val av konstnärlig gestaltning för ansvarig konsthandläggare samråd med
representant från berörd personal samt vid behov med exempelvis konstkonsult,
arkitekt eller teknisk sakkunnig.
För inköp och upphandling av fast konst skapas en expertgrupp med olika
kompetenser kopplade till aktuellt projekt kring konstnärlig gestaltning. Gruppen
ska komponeras så att den innehar relevant kunskap om arkitektur, konstnärlig
gestaltning, de politiska målsättningarna i Plan för konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg, Region Kronobergs konstsamling samt aktuell målgrupp (i form av
representanter från verksamheten). Minst två personer i expertgruppen ska inneha
konstkompetens i form av konstnärlig utbildning.
Vid upphandling ställs krav på tydlighet och specifikation, både för
uppdragsgivaren och för konstnären. Uppdragsgivaren ska specificera avsikten
med den konstnärliga gestaltningen, dess placering, tekniska förutsättningar och
andra utgångspunkter. Bedömningsgrunder ska också anges.
Upphandlingsförfarandet förutsätter att de som avgör och hanterar inköpen är
utbildade och professionella inom området. Detta innebär att representanterna i
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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expertgruppen har olika roller i upphandlingen. Estetiska bedömningar görs av
personer med konstkompetens medan bedömningar om exempelvis personals
behov uttrycks av deras representanter. Region Kronobergs upphandlingsenhet
ansvarar för upphandling av fast konst och slutgiltigt beslut fattas i enlighet med
delegationsordning.
I princip används följande metoder vid inköp:
•
•
•
•

Upphandling med offentlig annonsering
Direktupphandling med undantag av konstnärliga skäl
Direktupphandling på grund av att kontraktets värde är lågt
Projekttävling

Vid upphandling med offentlig annonsering sker annonseringen på Visma
TendSign. Vid offentliggörandet uppmärksammas relevanta aktörer såsom
intresseorganisationer, relevanta tidskrifter samt aktörer med regionala uppdrag på
bild- och formområdet.
1.1.4

Upphandling av konstkonsult

Vid behov kan konstkonsult upphandlas. En konstkonsult ansvarar för att ta fram
underlag för, planera och driva den konstnärliga gestaltningen till aktuellt projekt i
Region Kronobergs lokaler. Upphandlad konstkonsults verksamhet styrs både av
Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg och Riktlinje för hantering av
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg och ska ske i nära samverkan med
konsthandläggare, arkitekt och övriga professioner.
1.2
1.2.1

Förvaltning, underhåll och förvaring
Registrering, magasinering och vård

Den konstnärliga gestaltningen ska vid inköp registreras i en databas och
fotograferas digitalt. Information som ska registreras är identifikationsnummer,
konstnär, verksnamn, teknik, inköpsdatum, inköpsplats, placering inom Region
Kronoberg och eventuella skötselanvisningar.
Magasinering av Region Kronobergs konstnärliga gestaltning syftar till att
tillsvidare förvara den konstnärliga gestaltning som konsthandläggare får ta ner
och hänga om. Äldre konst återbördas kontinuerligt till konstförrådet för
bedömning, potentiell renovering och magasinering inför eventuell ny placering.
Nyinköpt konst magasineras tills utplacering sker. Konstverken ska förvaras
säkert från brand och stöld samt ha rätt klimat- och ljusförhållanden.
Konsten ska inventeras årligen av kontaktpersoner i verksamheten och avvikelser
ska följas upp av konsthandläggare. Vid större förändringar i Region Kronobergs
verksamheter ska konsthandläggare informeras för att kunna göra inventeringar
på plats. Riktade inventeringar kan också förekomma för att dokumentera
renoveringsbehov eller liknande.
1.2.2

Stöld och skador

Konsten ingår i regionens regionförsäkring som omfattar egendoms- och
ansvarsförsäkring.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vid en skada eller stöld ska konsthandläggare underrättas och tillfrågas om
eventuell åtgärd. Alla stölder polisanmäls.
1.2.3

Deposition och utlån

Vid behov av konst i en verksamhet inom Region Kronoberg alternativt vid
beslut om om-, ny-, eller tillbyggnation ansvarar konsthandläggare för utplacering
av konst. Konsthandläggare ansvarar för utplacering och eventuell hängning av
konst. Ansvarig verksamhetschef undertecknar depositionsavtalet för den konst
som är placerad ute i verksamheten. Varje konstverk registreras som en
deposition.
Varje verksamhetschef är ansvarig för den konst som är placerad i den lokal där
enheten bedriver sin verksamhet. Två kontaktperson ska finnas vid verksamheten
och rapportera eventuell skadad, förflyttad eller försvunnen konst till
konsthandläggare. Om skadad konst utgör en fara för allmänheten ska den
avlägsnas.
Vid förändrade driftsformer inom Region Kronobergs enheter ska överlåtelser av
konstverk handhas av konsthandläggare. Överlåtelsen ska dokumenteras samt
beslutas av ansvarig verksamhetschef. Om befintlig verksamhet inom Region
Kronoberg övergår i privat eller föreningsdriven verksamhet och stannar i Region
Kronobergs lokaler kan den konstnärliga gestaltningen i vissa fall vara kvar och ett
depositionsavtal upprättas där både förvaltning och underhåll regleras. Förutom
föreskrifter vid hantering av konst ska avtalets parter, utlåningsperiod samt
försäkringsvillkor framgå. Innan utlåningen ska konstverkets status registreras hos
långivaren. Region Kronoberg har rätt att vid behov återhämta konsten. Vid
förändrade driftsformer inom Region Kronoberg ska överlåtelser av konstverk
handhas av konsthandläggare.
Övrig utlåning av konstverk till konstnärer, utställningsarrangörer och museer kan
ske under förutsättning att det inte belastar Region Kronoberg ekonomiskt eller
påverkar verksamhetens behov negativt. Omkostnader för frakt och försäkringar
står låntagaren för. Vid frakt av större, ömtålig och värdefull konst ska ett
specialtransportföretag anlitas som är vana vid hantering av denna typ av föremål.
1.2.4

Donationer och gåvor

1.2.5

Anläggningstillgångar och avskrivning

All konst som erbjuds som gåvor till Region Kronoberg ska bedömas av
konsthandläggare. Konsten måste uppfylla samma krav som inköp av nya verk.
Vid mottagning förs verken in i konstregistret med en anteckning om givaren.
Gåvor får endast tas emot villkorslöst till Region Kronoberg, inte till särskild
verksamhet eller medarbetare. Region Kronoberg behöver inte uppfylla krav om
särskild placering av konstverk. Konsthandläggare kan också avstå från att ta emot
gåvor som inte bedöms ha någon passande plats, inte har något värde eller som
inte uppfyller Region Kronobergs kvalitetskrav. Beslut om mottagande av gåva tas
i enlighet med delegationsordning.

Region Kronobergs konstnärliga gestaltning är anläggningstillgångar och hanteras
i enlighet med Anvisning anläggningstillgångar och avskrivningar. Lös konst vars värde
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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överstiger ett halvt basbelopp skrivs inte av då värdet anses bestående. Kostnaden
för verken belastar balanskontot först vid eventuell försäljning eller destruktion.
1.2.6

Medverkans- och utställningsavtal

När Region Kronoberg anlitar konstnärer utöver inköp av konstnärlig gestaltning,
exempelvis vid tillfälliga utställningar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet
ska Medverkans- och utställningsavtalet, MU, tillämpas.
1.3 Gallring
När ett konstverk utsorteras ur Region Kronobergs konstsamling är orsaken att
verket inte längre uppfyller de krav som ställs vid konstnärlig gestaltning inom
Region Kronobergs verksamhet. Exempelvis på grund av konstnärlig kvalitet, ej
längre gångbara motiv eller konstverkets dåliga kondition. Gallring av konstverk
sker i första hand genom försäljning/skänkning och i andra hand genom
destruktion.
Vid eventuell försäljning bereder konsthandläggare beslutet till Region
Kronobergs ekonomidirektör. Region Kronobergs konst får inte skänkas som
gåva till privatperson. Museidonation kan övervägas vid svårplacerad konst med
musealt värde.
Beslut om destruktion av konstnärlig gestaltning fattas av ekonomidirektör.
Beslutsunderlag för destruktion tas fram av konsthandläggare till Region
Kronobergs ekonomidirektör och ska omfatta följande: registreringsnummer,
konstnär, titel, format, teknik, inköpsdatum, inköpspris, tidigare placering, orsak
till förslag till destruktion av verket, bedömning av ekonomiskt värde samt
destruktionssätt. Ytterligare synpunkter inhämtas av en extern person med
konstkompetens. Beslutet dokumenteras via delegationsbeslut samt inom
konstsamlingens databas och delges kulturnämnden på nästkommande
nämndsmöte. Verkställande av destruktion kan ske först tre veckor efter justering
av nämndsprotokoll. Konstnären ska kontaktas om möjligt, om denne önskar ta
över verket återbördas det utan ekonomisk ersättning. Bildupphovsrätt i Sverige
kontaktas. Region Kronoberg har inte rätt att förvanska verket utan konstnärens
tillstånd med anledning av upphovsrätten.
Destruktion av verk som på grund av ålder (före 1990) inte är identifierbar i
inventariemodulen ska destrueras från sammanslagen post från 1990. Kostnaden
ska gå mot basdelenhet gällande Konstinköp.
1.3.1

Riktlinjen ersätter följande:

Ekonomidirektörs beslut 4/2014 – Utrangering av byggrelaterad (platsspecifik) konst
Regiondirektörsbeslut 5/2016 – Riktlinje för anslag till konstnärlig utsmyckning
Gäller för: Region Kronoberg
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Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg
Gäller för: Kulturnämnd
Fastställd av Kulturnämnden § 80/2016 och reviderad av Kulturnämnden
§ 25/2017.
Bakgrund och definitioner
Region Kronoberg äger i dag ca 6 500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig
gestaltning. Konstnärlig gestaltning omfattar förutom traditionella konstuttryck
exempelvis rörlig bild, ljus- och ljudkonst, tillfälliga verk eller idébaserade verk där
idén bakom konstverket är viktigare än själva konstverket.
Region Kronobergs konstnärliga gestaltning är en del av genomförandet av Gröna
Kronoberg 2025 samt dess understrategi Regional kulturplan för Kronobergs län.
Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg styr inköpen utifrån politiska
målsättningar och tydliggör ansvarsfördelning i arbetet och beslutas av Region
Kronobergs kulturnämnd.
Fast konst

En del av den konstnärliga gestaltningen är platsspecifik fast konst. Fast konst är
tillverkad på beställning, integrerad i byggnadens arkitektur eller på en specifik
plats och kan innebära byggnadsteknisk påverkan. Fast konst placeras i och i
anslutning till Region Kronobergs egna fastigheter. Det är av vikt att identifiera
byggprojekt med god framförhållning för att möjliggöra att inkludera konstnärer
tidigt i processen. Detta för att ge konstnären utrymme att tillsammans med
övriga professioner och kulturnämndens presidium skapa en helhet i den aktuella
miljön.
Lös konst

Den konst som går att flytta och inte är bunden till en specifik plats, byggnad eller
lokal kallas lös konst. Lös konst kan köpas in via museer, konsthallar och gallerier.
Mål med Region Kronobergs konstnärliga gestaltning
Den konstnärliga gestaltningen utgör en naturlig del av planeringen av Region
Kronobergs miljöer. Konst, arkitektur, färgsättning, belysning och inredning
samverkar för att skapa en god miljö som utgår från patienter, besökare och
personals behov.
Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen i Region Kronoberg är att bidra
till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet med den
konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella
kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer
genom inköp och uppdrag.
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Den konstnärliga gestaltningen i Region Kronoberg ska vara av hög konstnärlig
kvalitet, skapad av nu verksamma, professionella konstnärer och inköpen ska
eftersträva en spridning av tekniker, material och uttryckssätt. Regional
anknytning, jämställdhet och mångfald ska beaktas för att skapa en god balans. Ett
övergripande krav på den konstnärliga gestaltningen är att verket enligt
professionell bedömning är väl utfört, både tekniskt och innehållsmässigt.
Gestaltningen ska placeras i Region Kronobergs verksamheter och upphandlas och
köpas in i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU och Upphandlingsreglemente
för Region Kronoberg.
Region Kronoberg har ansvar att tillgängliggöra och synliggöra konsten för
patienter, besökare och personal. Konstverk och konstnärer ska således
presenteras genom god skyltning.
Vid val av konstnärlig gestaltning för ansvarig konsthanterare samråd med
representant från berörd personal samt vid behov med exempelvis konstkonsult,
arkitekt, teknisk sakkunnig och eventuell patientförening.
Anslag till konstnärlig gestaltning
Det finns två anslag för konstnärlig gestaltning som kan användas för fast och lös
konst inom Region Kronoberg:



Fast årligt anslag i förvaltningsbudget. Anslaget ska komplettera
konstsamlingen med nya verk till befintliga verksamheter
Rörligt anslag ur investeringsbudget i enlighet med Riktlinje för hantering av
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg

Ur Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg 2016-11-18:
I samband med byggnadsinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor i lokaler
för verksamhet eller personal avsätts 1 % till konstnärlig gestaltning. I tekniska
installations- och försörjningsprojekt avsätts ej dessa medel. I samband med nya
förhyrda lokaler tillämpas avsättning på motsvarande sätt om uppskattad
investeringsvolym överstiger 20 miljoner och om fastighetsägaren ej gör egen
avsättning för konstnärlig gestaltning. Budgetmedel ska framgå i samband med
investeringsbeslut. För projekt under 20 miljoner gäller inte enprocentsregeln.
Inköp av konst till dessa projekt kan ske inom den årliga konstbudgeten för
konstnärlig gestaltning.
Ansvar och uppföljning
Regionfullmäktige är ansvarig för Region Kronobergs investeringar i om-, till- och
nybyggnation. Vid beslut om sådan investering över nivån i Riktlinje för hantering av
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg beslutar regionfullmäktige även om
budget för konstnärlig gestaltning. Kulturnämnden ansvarar sedan för Region
Kronobergs konstinköp i enlighet med Arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen i Region Kronoberg.
Den regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd i
enlighet med Regional kulturplan för Kronobergs län. Principen bygger på
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett
demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om armlängds avstånd
att den politiska nivån beslutar om mål och principer samt lägger fast ekonomiska
ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till
sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare.
Vad gäller konstinköp innebär principen att kulturnämnden beslutar om Plan för
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg som beskriver ramar för hur inköpen kan
göras och överlåter konstnärliga bedömningar till konsthanterare och eventuell
konstkonsult. Upphandlingsreglemente och Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning
inom Region Kronoberg beskriver arbetssätt för hantering av inköp, förvaltning och
gallring av den konstnärliga gestaltningen.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämndens ordförande, i
samråd med kulturnämndens förste och andra vice ordförande, beslut om ett
övergripande konstprogram. Kulturnämndens presidium är sedan adjungerade vid
beredning inför beslut gällande konstnärlig gestaltning.
Uppföljning av inköp av konstnärlig gestaltning görs på förvaltningsnivå under
året för att möjliggöra komplettering av lös konst i förhållande till tekniker,
material, uttryckssätt, regional anknytning, jämställdhet och mångfald. Uppföljning
görs på politisk nivå i enlighet med kulturnämndens årscykel.
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§ 10

Svar på revisionsrapport – Granskning av
hantering av konst inom Region
Kronoberg (18RGK1878)
Beslut

Kulturnämnden godkänner svar på revisionsrapport Granskning av hantering av konst
inom Region Kronoberg samt överlämnar svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande:
att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs samt att dessa
efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal uppdateras samt efterlevas,
att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom snar framtid för
att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg innehar,
att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa dokumentet dels till
den nya kommunallagen samt att överväga om det ska finnas en delegation till
verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av den nya organisationen.
I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om rapportens inriktning i relation till
pågående uppstrukturerande arbete.
I ärendet har följande yttrat sig:
Ragnar Lindberg
Gunnar Nordmark
Simon Bring
Hugo Hermansson
Pernilla Sjöberg
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
av hantering av konst inom Region Kronoberg samt att överlämna svaret till
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-02-28

 Granskningsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
samt bilaga.
 Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - plan
 Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - riktlinje

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 107

Svar på revisionsrapport – Granskning av
hantering av konst inom Region
Kronoberg (18RGK1878)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på granskningsrapporten till
protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande:


att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs samt att
dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal uppdateras samt
efterlevas,



att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom snar
framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg innehar,



att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa dokumentet
dels till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska finnas en
delegation till verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av den nya
organisationen.

I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer. Kulturnämnden godkände § 10/19 svaret på revisionsrapport –
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på granskningsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
 Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - riktlinje

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

 Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - plan
 Granskningsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
samt bilaga.
 §10 KN Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 82

Svar på revisionsrapport - Granskning av
hantering av konst inom Region
Kronoberg (18RGK1878)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på granskningsrapporten till
protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande:


att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs samt att
dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal uppdateras samt
efterlevas,



att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom snar
framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg innehar,



att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa dokumentet
dels till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska finnas en
delegation till verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av den nya
organisationen.

I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer. Kulturnämnden godkände § 10/19 svaret på revisionsrapport –
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på granskningsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
 Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - riktlinje
 Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - plan

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

 Granskningsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
samt bilaga.
 §10 KN Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg
 §107 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom
Region Kronoberg

Svar på revisionsrapport Granskning av regionala
utvecklingsnämnden

16
18RGK1877

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK1877
Handläggare: Cecilia Birgersson,
Datum: 2019-03-19

Regionfullmäktige

Svar på revisionsrapport – Granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden (RUN).
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:


Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån
den årliga uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De
rekommendationer som lämnas i insatsrapporten för högre måluppfyllelse
bör återfinnas i verksamhetsplanen för kommande år.



Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet
med RUS. Detta gäller även för de verksamheter som lyder under annan
nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.



Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg
respektive RUN i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning mellan
nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.



Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i
nämnden samt ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och
tjänstemän.



Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera
handläggningen genom att definiera ärenden som verkställighet istället för
beslutsärenden. Vid översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.



Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är
risker som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till.
Stabsfunktioner är hårt belastade då den externa finansieringen
(projektverksamheten) ökat. En bedömning kring personalomsättning och
dess orsaker samt andra risker på personalsidan bör därför göras.
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Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och
processen behöver dokumenteras.



Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och
styrelsen när det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget
är reglementet för nämnden inte överensstämmande med den
arbetsordning som finns i praktiken.



Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning
marknadsföra den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer
känd då en bedömning görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av
regionala utvecklingsfrågor och viljan att samhandla från andra aktörer. I
sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra roller och
representantskap i olika sammanhang.



Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för
Region Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen
till dessa stora skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och
söka svaret på.

I rekommendationer och svar på revisionsrapport redogör regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Regionala
utvecklingsnämnden godkände § 25/19 svaret på revisionsrapporten.
Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala
utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionala
utvecklingsnämndens svar. Revisionens rekommendationer återfinns i missiv till
rapporten.
Stärka kedjan mellan insatsrapport och verksamhetsplan

Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av Regionala utvecklingsstrategin. De rekommendationer
som lämnas i insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i
verksamhetsplanen för kommande år.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Det kan framstå som otydligt att det som lyfts i insatsrapporten inte är
genomgående i nämndens verksamhetsplan. Den styrmodell som Region
Kronoberg har valt att ha, balanserat styrkort, innebär att alla insatser som Region
Kronoberg behöver prioritera i Regionala utvecklingsstrategin (RUS) inte syns.
Det är bara vissa större utvecklingssatsningar, utifrån de fyra perspektiven i det
balanserade styrkortet, som beskrivs i verksamhetsplanen.
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En annan förklaring är att insatsrapporten inte bara gäller för Region Kronoberg.
Den lyfter åtgärder som behöver prioriteras i länet det vill säga det behöver inte
alltid vara Region Kronoberg som är utförare. Det är en analys av behov framåt
varav beskrivningar som ”borde även” innebär att allt inte kan prioriteras året
som kommer eller ens kan genomföras av enbart Region Kronoberg. Det är även
flera av åtgärderna som berör olika analyser som hanteras direkt på avdelningen
verksamhetsstöd, det vill säga i verksamhetsplan på nivån under nämnden.
Regionala utvecklingsnämnden har beaktat revisionens synpunkter. Det finns en
plan framtagen för att åtgärder som föreslås i insatsrapporten 2019 kommer
presenteras på en nivå så att koppling mellan insatsrapport och nämndens
verksamhetsplan från och med år 2020 ska bli tydligare. Rapporten kommer ha ett
tydligare fokus på den interna verksamheten i relation till omvärlden vilket
förhoppningsvis kommer göra kopplingen tydligare mellan insatsrapport och
verksamhetsplan.

Samordning kring arbetet med RUS

Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med
RUS. Detta gäller även för de verksamheter som lyder under annan nämnd,
exempelvis folkhälsofrågorna.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 är under aktualisering till
juni 2019. Folkhälsoperspektivet lyfts in i remissversionen tydligare än i föregående
version. Avdelningen folkhälsa- och socialutveckling har varit med under hela
framtagandet och även hälso- och sjukvårdens utvecklingsavdelning har berörts.
Under våren 2019 kommer arbetet påbörjas med att aktualisera den befintliga
uppföljningsplan som finns till Regionala utvecklingsstrategin. I detta arbete
kommer revisionens synpunkter om insatsrapport kopplat till
verksamhetsplaneringen och samordning med verksamheter som lyder under
annan nämnd att beaktas. Organisationen är fortfarande ung. Strukturer och
samverkansformer mellan Region Kronobergs roll som regionalt
utvecklingsansvarig och relationerna till andra nämnder och exempelvis länets
kommuner utvecklas efterhand.

Vem företräder Region Kronoberg respektive RUN i olika frågor

Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg respektive
RUN i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning mellan nämnd och
styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Det kvarstår otydlighet i vem som företräder Region Kronoberg respektive RUN i
vissa frågor som exempelvis internationella frågor, bredband och infrastruktur.
Det är områden där det i vissa fall behöver vara flera organisatoriska nivåer som
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företräder frågan men där det under 2019 behöver klargöras ytterligare
ansvarsfördelning mellan nämnden och regionstyrelsen.
Regional utveckling kommer inför nya processer från och med 2019 och framåt
arbeta med att göra tydligare arbetsbeskrivningar där roller tydliggörs.
Vad gäller vem som uttalar sig i vilken fråga så har under hösten en
kommunikationshandbok för Regional utveckling tagits fram. Här finns bland
annat råd kring vilken nivå som uttalar sig i vilken typ av fråga. Vid strategiska
frågor är det regionala utvecklingsnämndens ordförande som uttalar sig. Oavsett
tjänsteperson är det Region Kronoberg som sätts som organisatorisk nivå.
Det förs en kontinuerlig dialog kring när regionstyrelse respektive de olika
fackförvaltningarna uttalar sig i en extern kommunikationsinsats. Frågan är
generell även för Länstrafiken och Hälso- och sjukvården. För frågor som rör
regional utveckling är det i normalfallet förvaltningen för Regional Utveckling samt
RUN som uttalar sig.

Bättre arbetsmiljö och samarbete mellan politiker och tjänstemän

Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt
ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Inför den nya mandatperioden har presidiet och förvaltningsledningen beslutat om
ett gediget introduktionsprogram som löper under hela 2019. Vid de inledande två
nämndsmötena läggs stor vikt vid att introducera den nya nämnden i
politikområdet Regional utveckling. Nämnden får också en omfattande
introduktion av förvaltningsledningen. Den innefattar hur organisationen är
uppbyggd, vilka uppdrag som ligger under respektive avdelning och vilka
ansvarsområden cheferna hanterar. Vid dessa introduktionsmöten kommer arbetet
med vår värdegrund Respekt för människan att lyftas vilket omfattar såväl
tjänstepersoner som förtroendevalda. En god förståelse om nämndens uppdrag
och mandat bedöms vara grunden för att skapa trygghet i arbetet mellan politik
och tjänstepersoner.
Vidare har nya rutiner med veckovisa avstämningar mellan den regional
utvecklingsdirektören och nämndens ordförande införts. Utöver detta samlas
presidiet som består av ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, den regionala
utvecklingsdirektören, dess biträdande samt ekonomichef för att planera och
bereda nästkommande nämnd. Presidiet och förvaltningsledningen bedömer att
dessa åtgärder borgar för att goda relationer och tydlighet i roller ska byggas upp så
att en god arbetsmiljö kan upprätthållas. En god ton vid nämndens möten, mellan
politiker och mellan tjänstepersoner och politiker är ytterst en fråga som alla bär
ett stort personligt ansvar för.

Se över gällande delegation och effektivisera handläggning
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Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen
genom att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid
översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.
Regionala utvecklingsnämndens svar

En översyn är genomförd och nämnden har fastslagit en ny delegationsordning vid
nämndens sammanträde i februari 2019. Utgångspunkten har varit att följa
revisionens rekommendation; att skapa förutsättningar för en mer effektiv
förvaltning. Regionala utvecklingsdirektören har fått en utökad delegation och
vidaredelegation inom särskilda områden kommer att ske. Vid vidaredelegation
kommer risken för korruption och jäv beaktas.
Flera ledamöter har uppdrag utöver att vara ledamot i regionala
utvecklingsnämnden. Uppdrag kan vara inom Region Kronoberg, en kommun
eller ett bolag. I vissa fall kan detta leda till jävssituationer. Ett exempel är vid
fördelning av medel till egna bolag eller externa aktörer. Kansliavdelningen är
tillgänglig för att ge råd till den ledamot eller tjänsteperson som är osäker på vad
som gäller vid jäv och vad jäv är. Vidare genomförs informations- och
utbildningsinsatser för både nämnd och tjänstepersoner kring jäv och korruption.

Göra en bedömning kring personalomsättning och dess orsaker och risker på
personalsidan

Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker
som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner
är hårt belastade då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En
bedömning kring personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på
personalsidan bör därför göras.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Med en ökad externfinansiering följer fler korta anställningar. Förvaltningen har
därför haft ett ökat behov av rekrytering, introducering och avslut av
anställningar. Förändring i arbetsgruppen har både för- och nackdelar.
Förändringarna innebär dock en ökad belastning på chefsled, HR,
kommunikations- och ekonomifunktionerna.
Ledningsgruppen för Regional utveckling har sedan revisionsrapporten
presenterades arbetat internt med att synliggöra de obalanser som finns mellan
uppdrag och resurser. Åtgärder har vidtagits för att stärka de funktioner som är
särskilt hårt belastade. Omfördelningen av resurser för att stärka vissa funktioner
sker inom ram. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har stärkts både på
avdelningarna och i det gemensamma arbetet på förvaltningsnivå. Förvaltningen
kommer arbeta fortsatt för att sänka sjukskrivningstalen som sedan föregående år
vänt nedåt i en positiv trend. Att avdelningarna prioriterat rehabiliteringsprocesser
kring enskilda individer tillsammans med generella arbetsmiljöåtgärder bedöms ha
bidragit till denna utveckling. Arbetet kommer fortgå under 2019.
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Förbättra arbetet med internkontroll

Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen
behöver dokumenteras.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Regionala utvecklingsnämndens arbete med internkontroll har följt de rutiner som
är fastställda och anser inte att den behöver bli mer strukturerad. Verksamheten
har få punkter upptagna för hantering då riskerna i verksamheten generellt är låg.
Regionala utvecklingsnämnden har tagit till sig av revisionsrapporten vad gäller
dokumentation av processen. I rapporteringen av internkontroll 2018 beskrivs
processen mer utförligt. En controller kommer anställas till regionala
utvecklingsförvaltningen från mars vilket kommer bidra till att det blir en högre
kontinuitet i vem som har ansvaret för internkontrollen.

Ansvarsfördelning och rollfördelning mellan RUN och styrelsen

Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och styrelsen när
det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är reglementet för
nämnden inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i praktiken.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Regionala utvecklingsnämnden noterar revisionsrapportens kritik. Delar av
reglementet följs i dagsläget inte i praktiken vilket revisionsrapporten påtalar. Om
reglementet följs fullt ut blir styrningen av bolagen enklare och tydligare.
Nämnden kommer under 2019 se över rutiner för det som nämnden själv kan
påverka och även föra dialog med Regionstyrelsen om hur rutinerna kan
förbättras.

Marknadsföra och gör den regionala utvecklingsverksamheten mer känd

Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra
den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning
görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor
och viljan att samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla
vikten av att tydliggöra roller och representantskap i olika sammanhang.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Region Kronoberg är en ung organisation och Regional utveckling kan uppfattas
komplext för den som inte är insatt i verksamheten då den består av många
regionala utvecklingsfrågor. Att göra regionala utvecklingsverksamheten mer känd
är prioriterat av Regionala utvecklingsnämnden. Det viktiga är att i de samarbeten
vi ingår i ska rätt aktörer få rätt information och uppfatta att Region Kronoberg
bidrar med mervärde till länet.
En sak som har gjorts sedan revisionsrapporten presenterades är den
kommunikationshandbok som har tagits fram och färdigställts i början av 2019.
Den tydliggör bland annat hur prioriteringar sker, medarbetarnas ansvar och vem
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som ska uttala sig. Det finns även en årsplan för vad förvaltningen kommunikativt
ska lyfta under olika perioder.
När den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin är antagen kommer insatser
ske kring att göra den mer känd till berörda aktörer. En paketering kommer ske av
de forum och insatsers som sker redan idag för at ge dem en tydligare kontext.

Framtida finansiering

Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
Regionala utvecklingsnämndens svar

Region Kronoberg, och tidigare Regionförbundet södra Småland, har gentemot
staten kontinuerligt lyft frågan om skillnaderna i fördelning av statliga tillväxtmedel
(1:1) till regionerna. Detta har gjorts via de passande kanaler och forum som finns
på tjänstepersons- och politisk nivå. En generell problematik kring finansiering av
regional utvecklingsverksamhet är den relativt låga medelstilldelning av egna
budgetmedel till insatser och projekt som inte kan/bör finansieras med 1:1-medel.
Detta minskar utrymmet för satsningar och projekt som behöver medfinansiering,
men som inte är av tillväxtkaraktär. Det finns jämförbara län som avsätter avsevärt
mer egna medel jämfört med Region Kronoberg. Det är förstås en avvägning som
ägs av politiken att göra, men vi noterar att revisionen lyfter samma problematik.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskning av regionala utvecklingsnämnden: Är regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?
§ 25/19 Regionala utvecklingsnämnden
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§ 25

Svar på revisionsrapport – Granskning av
regionala utvecklingsnämnden: är
regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?
(18RGK1877)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner svar på revisionsrapport ”Granskning av
regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete
ändamålsenligt?” med Bo Franks ändringsyrkanden samt överlämnar svaret till
regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:
Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De rekommendationer som lämnas i
insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i verksamhetsplanen för
kommande år.
Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med regionala
utvecklingsstrategin. Detta gäller även för de verksamheter som lyder under annan
nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.
Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg
respektive regionala utvecklingsnämnden i olika frågor. Dels handlar det om
rollfördelning mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och
tjänstemän.
Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt ett
bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen genom
att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid översyn bör risk
för korruption och jäv beaktas.
Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker som den
regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner är hårt belastade
då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En bedömning kring
personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på personalsidan bör därför
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göras.
Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen
behöver dokumenteras.
Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan regionala utvecklingsnämnden
och styrelsen när det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är
reglementet för nämnden inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i
praktiken.
Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra den
regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning görs att
detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor och viljan att
samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra
roller och representantskap i olika sammanhang.
Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
I rekommendationer och svar på revisionsrapport redogör regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om otydlighet kring styrning av bolagen.
Bo Frank yrkar, med instämmande av Soili Lång Söderberg, på följande ändringar:
- Under rubriken "Vem företräder Region Kronoberg respektive RUN i olika frågor"
ändras i tredje stycket i Regional utvecklings svar meningen "Vid strategiska frågor är
det regional utvecklingsdirektör och annars den handläggare som bäst kan frågan som uttalar sig"
det kursiverade till "regionala utvecklingsnämndens ordförande".
- I det nästföljande stycket under samma rubrik som ovanstående stryks texten som
börjar med "Vid budgetfrågor eller strategiska frågor..." och resten av stycket.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner svar på revisionsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?” samt överlämnar svaret till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport
 Granskningsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden samt bilaga.

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK1877
Handläggare: Cecilia Birgersson,
Datum: 2019-02-19

Regionala utvecklingsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete
ändamålsenligt?” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:


Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån
den årliga uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De
rekommendationer som lämnas i insatsrapporten för högre
måluppfyllelse bör återfinnas i verksamhetsplanen för kommande år.



Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet
med RUS. Detta gäller även för de verksamheter som lyder under annan
nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.



Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg
respektive RUN i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning mellan
nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.



Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i
nämnden samt ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och
tjänstemän.



Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera
handläggningen genom att definiera ärenden som verkställighet istället för
beslutsärenden. Vid översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.
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Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning
är risker som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till.
Stabsfunktioner är hårt belastade då den externa finansieringen
(projektverksamheten) ökat. En bedömning kring personalomsättning
och dess orsaker samt andra risker på personalsidan bör därför göras.



Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och
processen behöver dokumenteras.



Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och
styrelsen när det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I
dagsläget är reglementet för nämnden inte överensstämmande med den
arbetsordning som finns i praktiken.



Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning
marknadsföra den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer
känd då en bedömning görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av
regionala utvecklingsfrågor och viljan att samhandla från andra aktörer. I
sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra roller och
representantskap i olika sammanhang.



Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för
Region Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen
till dessa stora skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och
söka svaret på.

I rekommendationer och svar på revisionsrapport redogör Regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala
utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och Regionala
utvecklingsnämndens svar. Revisionens rekommendationer återfinns i missiv till
rapporten.
Stärka kedjan mellan insatsrapport och verksamhetsplan

Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av Regionala utvecklingsstrategin. De rekommendationer
som lämnas i insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i
verksamhetsplanen för kommande år.
Regionala utvecklingsnämndens svar
Det kan framstå som otydligt att det som lyfts i insatsrapporten inte är
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genomgående i nämndens verksamhetsplan. Den styrmodell som Region
Kronoberg har valt att ha, balanserat styrkort, innebär att alla insatser som Region
Kronoberg behöver prioritera i Regionala utvecklingsstrategin inte syns. Det är
bara vissa större utvecklingssatsningar, utifrån de fyra perspektiven i det
balanserade styrkortet, som beskrivs i verksamhetsplanen.
En annan förklaring är att insatsrapporten inte bara gäller för Region Kronoberg.
Den lyfter åtgärder som behöver prioriteras i länet det vill säga det behöver inte
alltid vara Region Kronoberg som är utförare. Det är en analys av behov framåt
varav beskrivningar som ”borde även” innebär att allt inte kan prioriteras året
som kommer eller ens kan genomföras av enbart Region Kronoberg. Det är även
flera av åtgärderna som berör olika analyser som hanteras direkt på avdelningen
verksamhetsstöd, det vill säga i verksamhetsplan på nivån under nämnden.
Regionala utvecklingsnämnden har beaktat revisionens synpunkter. Det finns en
plan framtagen för att åtgärder som föreslås i insatsrapporten 2019 kommer
presenteras på en nivå så att koppling mellan insatsrapport och nämndens
verksamhetsplan från och med år 2020 ska bli tydligare. Rapporten kommer ha ett
tydligare fokus på den interna verksamheten i relation till omvärlden vilket
förhoppningsvis kommer göra kopplingen tydligare mellan insatsrapport och
verksamhetsplan.
Samordning kring arbetet med RUS

Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med
RUS. Detta gäller även för de verksamheter som lyder under annan nämnd,
exempelvis folkhälsofrågorna.
Regionala utvecklingsnämndens svar
Regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 är under aktualisering till
juni 2019. Folkhälsoperspektivet lyfts in i remissversionen tydligare än i föregående
version. Avdelningen folkhälsa- och socialutveckling har varit med under hela
framtagandet och även hälso- och sjukvårdens utvecklingsavdelning har berörts.
Under våren 2019 kommer arbetet påbörjas med att aktualisera den befintliga
uppföljningsplan som finns till Regionala utvecklingsstrategin. I detta arbete
kommer revisionens synpunkter om insatsrapport kopplat till
verksamhetsplaneringen och samordning med verksamheter som lyder under
annan nämnd att beaktas. Organisationen är fortfarande ung. Strukturer och
samverkansformer mellan Region Kronobergs roll som regionalt
utvecklingsansvarig och relationerna till andra nämnder och exempelvis länets
kommuner utvecklas efterhand.
Vem företräder Region Kronoberg respektive RUN i olika frågor

Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg respektive
RUN i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning mellan nämnd och
styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
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Regional utvecklings svar
Det kvarstår otydlighet i vem som företräder Region Kronoberg respektive RUN i
vissa frågor som exempelvis internationella frågor, bredband och infrastruktur.
Det är områden där det i vissa fall behöver vara flera organisatoriska nivåer som
företräder frågan men där det under 2019 behöver klargöras ytterligare
ansvarsfördelning mellan nämnden och Regionstyrelsen.
Regional utveckling kommer inför nya processer från och med 2019 och framåt
arbeta med att göra tydligare arbetsbeskrivningar där roller tydliggörs.
Vad gäller vem som uttalar sig i vilken fråga så har under hösten en
kommunikationshandbok för Regional utveckling tagits fram. Här finns bland
annat råd kring vilken nivå som uttalar sig i vilken typ av fråga. Vid strategiska
frågor är det regional utvecklingsdirektör och annars den handläggare som bäst
kan frågan som uttalar sig. Oavsett tjänsteperson är det Region Kronoberg som
sätts som organisatorisk nivå.
Det förs en kontinuerlig dialog kring när regionstyrelse respektive de olika
fackförvaltningarna uttalar sig i en extern kommunikationsinsats. Frågan är
generell även för Länstrafiken och Hälso och Sjukvården. För frågor som rör
regional utveckling är det i normalfallet förvaltningen för Regional Utveckling samt
RUN som uttalar sig. Vid budgetfrågor eller strategiska frågor där Regionstyrelsen
eller Regionfullmäktige fattar beslut är det regiondirektör och Regionstyrelsens
ordf. som uttalar sig. Avvägning görs också om Region Kronoberg eller någon av
dess bolag ska stå som avsändare i en fråga som rör båda. Detta är ett klargörande
som har gjorts sedan revisionsrapporten presenterades.
Bättre arbetsmiljö och samarbete mellan politiker och tjänstemän

Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden
samt ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Regional utvecklings svar
Inför den nya mandatperioden har presidiet och förvaltningsledningen beslutat om
ett gediget introduktionsprogram som löper under hela 2019. Vid de inledande två
nämndsmötena läggs stor vikt vid att introducera den nya nämnden i
politikområdet Regional utveckling. Nämnden får också en omfattande
introduktion av förvaltningsledningen. Den innefattar hur organisationen är
uppbyggd, vilka uppdrag som ligger under respektive avdelning och vilka
ansvarsområden cheferna hanterar. Vid dessa introduktionsmöten kommer arbetet
med vår värdegrund Respekt för människan att lyftas vilket omfattar såväl
tjänstepersoner som förtroendevalda. En god förståelse om nämndens uppdrag
och mandat bedöms vara grunden för att skapa trygghet i arbetet mellan politik
och tjänstepersoner.
Vidare har nya rutiner med veckovisa avstämningar mellan den Regional
utvecklingsdirektören och nämndens ordförande införts. Utöver detta samlas
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presidiet som består av ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, den Regionala
utvecklingsdirektören, dess biträdande samt ekonomichef för att planera och
bereda nästkommande nämnd. Presidiet och förvaltningsledningen bedömer att
dessa åtgärder borgar för att goda relationer och tydlighet i roller ska byggas upp så
att en god arbetsmiljö kan upprätthållas. En god ton vid nämndens möten, mellan
politiker och mellan tjänstepersoner och politiker är ytterst en fråga som alla bär
ett stort personligt ansvar för.
Se över gällande delegation och effektivisera handläggning

Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera
handläggningen genom att definiera ärenden som verkställighet istället för
beslutsärenden. Vid översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.
Regional utvecklings svar
En översyn är genomförd och nämnden har fastslagit en ny delegationsordning vid
nämndens sammanträde i februari 2019. Utgångspunkten har varit att följa
revisionens rekommendation; att skapa förutsättningar för en mer effektiv
förvaltning. Regionala utvecklingsdirektören har fått en utökad delegation och
vidaredelegation inom särskilda områden kommer att ske. Vid vidaredelegation
kommer risken för korruption och jäv beaktas.
Flera ledamöter har uppdrag utöver att vara ledamot i Regionala
utvecklingsnämnden. Uppdrag kan vara inom Region Kronoberg, en kommun
eller ett bolag. I vissa fall kan detta leda till jävssituationer. Ett exempel är vid
fördelning av medel till egna bolag eller externa aktörer. Kansliavdelningen är
tillgänglig för att ge råd till den ledamot eller tjänsteperson som är osäker på vad
som gäller vid jäv och vad jäv är. Vidare genomförs informations- och
utbildningsinsatser för både nämnd och tjänstepersoner kring jäv och korruption.
Göra en bedömning kring personalomsättning och dess orsaker och risker på
personalsidan

Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker
som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner
är hårt belastade då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat.
En bedömning kring personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på
personalsidan bör därför göras.
Regional utvecklings svar
Med en ökad externfinansiering följer fler korta anställningar. Förvaltningen har
därför haft ett ökat behov av rekrytering, introducering och avslut av
anställningar. Förändring i arbetsgruppen har både för- och nackdelar.
Förändringarna innebär dock en ökad belastning på chefsled, HR,
kommunikations- och ekonomifunktionerna.
Ledningsgruppen för Regional utveckling har sedan revisionsrapporten
presenterades arbetat internt med att synliggöra de obalanser som finns mellan
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uppdrag och resurser. Åtgärder har vidtagits för att stärka de funktioner som är
särskilt hårt belastade. Omfördelningen av resurser för att stärka vissa funktioner
sker inom ram. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har stärkts både på
avdelningarna och i det gemensamma arbetet på förvaltningsnivå. Förvaltningen
kommer arbeta fortsatt för att sänka sjukskrivningstalen som sedan föregående år
vänt nedåt i en positiv trend. Att avdelningarna prioriterat rehabiliteringsprocesser
kring enskilda individer tillsammans med generella arbetsmiljöåtgärder bedöms ha
bidragit till denna utveckling. Arbetet kommer fortgå under 2019.
Förbättra arbetet med internkontroll

Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och
processen behöver dokumenteras.
Regional utvecklings svar
Regionala utvecklingsnämndens arbete med internkontroll har följt de rutiner som
är fastställda och anser inte att den behöver bli mer strukturerad. Verksamheten
har få punkter upptagna för hantering då riskerna i verksamheten generellt är låg.
Regionala utvecklingsnämnden har tagit till sig av revisionsrapporten vad gäller
dokumentation av processen. I rapporteringen av internkontroll 2018 beskrivs
processen mer utförligt. En controller kommer anställas till regionala
utvecklingsförvaltningen från mars vilket kommer bidra till att det blir en högre
kontinuitet i vem som har ansvaret för internkontrollen.
Ansvarsfördelning och rollfördelning mellan RUN och styrelsen

Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och styrelsen
när det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är reglementet
för nämnden inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i
praktiken.
Regional utvecklings svar
Regionala utvecklingsnämnden noterar revisionsrapportens kritik. Delar av
reglementet följs i dagsläget inte i praktiken vilket revisionsrapporten påtalar. Om
reglementet följs fullt ut blir styrningen av bolagen enklare och tydligare.
Nämnden kommer under 2019 se över rutiner för det som nämnden själv kan
påverka och även föra dialog med Regionstyrelsen om hur rutinerna kan
förbättras.
Marknadsföra och gör den regionala utvecklingsverksamheten mer känd

Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra
den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning
görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor
och viljan att samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla
vikten av att tydliggöra roller och representantskap i olika sammanhang.
Regional utvecklings svar
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Region Kronoberg är en ung organisation och Regional utveckling kan uppfattas
komplext för den som inte är insatt i verksamheten då den består av många
regionala utvecklingsfrågor. Att göra regionala utvecklingsverksamheten mer känd
är prioriterat av Regionala utvecklingsnämnden. Det viktiga är att i de samarbeten
vi ingår i ska rätt aktörer få rätt information och uppfatta att Region Kronoberg
bidrar med mervärde till länet.
En sak som har gjorts sedan revisionsrapporten presenterades är den
kommunikationshandbok som har tagits fram och färdigställts i början av 2019.
Den tydliggör bland annat hur prioriteringar sker, medarbetarnas ansvar och vem
som ska uttala sig. Det finns även en årsplan för vad förvaltningen kommunikativt
ska lyfta under olika perioder.
När den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin är antagen kommer insatser
ske kring att göra den mer känd till berörda aktörer. En paketering kommer ske av
de forum och insatsers som sker redan idag för at ge dem en tydligare kontext.
Framtida finansiering

Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
Regional utvecklings svar
Region Kronoberg, och tidigare Regionförbundet södra Småland, har gentemot
staten kontinuerligt lyft frågan om skillnaderna i fördelning av statliga
tillväxtmedel (1:1) till regionerna. Detta har gjorts via de passande kanaler och
forum som finns på tjänstepersons- och politisk nivå. En generell problematik
kring finansiering av regional utvecklingsverksamhet är den relativt låga
medelstilldelning av egna budgetmedel till insatser och projekt som inte kan/bör
finansieras med 1:1-medel. Detta minskar utrymmet för satsningar och projekt
som behöver medfinansiering, men som inte är av tillväxtkaraktär. Det finns
jämförbara län som avsätter avsevärt mer egna medel jämfört med Region
Kronoberg. Det är förstås en avvägning som ägs av politiken att göra, men vi
noterar att revisionen lyfter samma problematik.

Thomas Ragnarsson
Ordförande Regionala
utvecklingsnämnden

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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§ 106

Svar på revisionsrapport – granskning av
regionala utvecklingsnämnden: är
regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?
(18RGK1877)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna ett antal förbättringsområden.
Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De rekommendationer som lämnas i
insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i verksamhetsplanen för
kommande år.
Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med RUS
(regional utvecklingsstrategi). Detta gäller även för de verksamheter som lyder under
annan nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.
Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg respektive
regionala utvecklingsnämnden (RUN) i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning
mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt ett
bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen genom
att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid översyn bör risk
för korruption och jäv beaktas.
Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker som den
regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner är hårt belastade
då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En bedömning kring
personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på personalsidan bör därför
göras.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen
behöver dokumenteras.
Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och styrelsen när det
gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är reglementet för nämnden
inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i praktiken.
Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra den
regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning görs att
detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor och viljan att
samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra
roller och representantskap i olika sammanhang.
Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
I bilagan beskrivs de rekommendationer som ges med svar från regionala
utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden godkände § 25/19 svaret på
revisionsrapporten.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport
 Granskningsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden samt bilaga.
 §25 RUN Svar på revisionsrapport – Granskning av regionala utvecklingsnämnden:
är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?
 Förslag på svar på revisionsrapport

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 81

Svar på revisionsrapport - Granskning av
regionala utvecklingsnämnden
(18RGK1877)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna ett antal förbättringsområden.
Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De rekommendationer som lämnas i
insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i verksamhetsplanen för
kommande år.
Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med RUS
(regional utvecklingsstrategi). Detta gäller även för de verksamheter som lyder under
annan nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.
Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg respektive
regionala utvecklingsnämnden (RUN) i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning
mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt ett
bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen genom
att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid översyn bör risk
för korruption och jäv beaktas.
Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker som den
regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner är hårt belastade
då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En bedömning kring
personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på personalsidan bör därför
göras.
Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen
behöver dokumenteras.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och styrelsen när det
gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är reglementet för nämnden
inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i praktiken.
Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra den
regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning görs att
detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor och viljan att
samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra
roller och representantskap i olika sammanhang.
Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
I bilagan beskrivs de rekommendationer som ges med svar från regionala
utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden godkände § 25/19 svaret på
revisionsrapporten.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på revisionsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport
 Granskningsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden samt bilaga.
 §25 RUN Svar på revisionsrapport – Granskning av regionala utvecklingsnämnden:
är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?
 Förslag på svar på revisionsrapport
 §106 RSAU Svar på revisionsrapport – granskning av regionala utvecklingsnämnden:
är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 19RGK188
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-04-04

Regionfullmäktige

Svar på revisionsrapport – Granskning av produktionsoch kapacitetsplanering

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner för sin del svaret på revisionsrapport Granskning av
produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande
förbättringsområden:


Rekommendation 1
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en
tidplan för att säkerställa ett effektivt införande av POK



Rekommendation 2
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den
faktiska användningen och nyttan av POK har kommit



Rekommendation 3
Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har
infört POK operativt använder modellen



Rekommendation 4
Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en
del av verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av
produktionsplaner införs

När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under
tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra
en POK i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Men under arbetets gång
visade det sig att många verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och
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Diarienr: 19RGK188
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-04-04

resurser på POK-genomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande
bemanning och tillgång till kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller
primärvården. Utifrån dagens situation bör det i första hand prioriteras och ges
stöd till de verksamheter som har dålig tillgänglighet. Revisionsrapportens
rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga förbättringsområden som hälso- och
sjukvårdsnämnden kommer att vidta åtgärder för att genomföra.
Granskning av produktions- och kapacitetsplanering
Rekommendationer och svar
POK är ett verktyg som kan identifiera förbättringsområden avseende
produktions- och kapacitetsplanering vilket har betydelse för tillgänglighet och
resursanvändning. Målbilden för införande av POK har förändrats under
tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis var målsättningen att samtliga
verksamheter skulle genomföra en POK. Det har dock under resans gång visat sig
att många verksamheter har haft svårt att lägga tid och resurser på POKgenomförandet, framför allt inom primärvården. För att få mest effekter där det
behövs bäst är det därför viktigt att det istället sker en prioritering av de
verksamheter som har dålig tillgänglighet och underskott på grund av svår
personalförsörjning.
Rekommendation

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för
att säkerställa ett effektivt införande av POK
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

En tidplan som bygger på att alla verksamheter ska göra en POK, även
välfungerande verksamheter, är inte resurseffektivt. Det blir istället viktigt att
kraftsamla på de verksamheter som har de största behoven. En genomgång ska
genomföras av hälso- och sjukvårdens verksamheter för att identifiera och
prioritera vilka verksamheter som ska genomföra POK. Efter det ska en tid- och
resursplan för arbetet fastställas. Det arbetet ska vara slutfört den 30 juni 2019
och redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 29 augusti
2019.
Rekommendation

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska
användningen och nyttan av POK har kommit.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Det är naturligtvis viktigt att de verksamheter som har genomfört en POK drar
nytta av det som framkommit och använder det i arbetet med att förbättra
tillgänglighet och resursanvändning. Erfarenheten visar att de verksamheter som
har genomfört POK har haft nytta av den i planeringen och att den har varit ett
verktyg för verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Men det är tydligt att
POK-genomförandet skulle kunna förberedas ytterligare för att på ett ännu bättre
sätt kunna använda kunskapen för att förbättra och utveckla verksamheten.
Sida 2 av 4

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 19RGK188
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-04-04

Uppföljning av tillgänglighet samt kapacitetsplanering bör på ett tydligt sätt
inkluderas i övrig verksamhetsuppföljning där controllerfunktionen samt HR bör
vara mer delaktiga i framtiden och få ett större uppdrag att stödja verksamheterna.
Det är också viktigt att ledningen inom de olika verksamheterna som inte
genomfört en POK får en bättre insikt i hur POK kan vara ett bra verktyg för att
förbättra bland annat tillgänglighet samt för bemanningsplanering. Tillämpningen
av POK som ett verktyg för verksamheter i daglig styrning kan förbättras om
målet för verksamheterna blir tydligare gällande produktionsmål. Verksamheterna
har inget tydligt produktionsuppdrag i dagsläget. Produktionen har beräknats
utifrån föregående års produktion och behov. Det bör utifrån lednings- och
styrningsperspektiv diskuteras, utvecklas och följas upp.
Rekommendation

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört
POK operativt använder modellen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Om och hur uppföljning av POK har genomförts och används ska följas upp och
finnas med i verksamhetsplanarbetet på alla nivåer samt i våra uppföljningssystem
i samband med delårs- och årsrapporter. Effektmått bör redovisas i samband med
uppföljningen.
Rekommendation

Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av
verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner
införs
Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen utfärdar anvisningar till styrelser och nämnder om att upprätta
årliga verksamhetsplaner för den verksamhet som bedrivs inom styrelser och
nämnder. Ansvaret för produktions- och kapacitetsplanering ligger under hälsooch sjukvårdsnämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar
för att fatta beslut om sin egen verksamhetsplan. Regionstyrelsen kan genom sin
uppsiktsplikt över styrelser och nämnder bevaka arbetet med verksamhetsplaner
där produktions- och kapacitetsplanering ingår.
Regionstyrelsen delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning om att det
behöver göras en prioritering av vilka verksamheter som ska genomföra en
produktions- och kapacitetsplanering. Att ställa ett generellt krav på att samtliga
verksamheter ska införa produktions- och kapacitetsplanering skulle vara
resurskrävande och i vissa fall ineffektivt.
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Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Revisionsrapport Granskning av produktions- och kapacitetsplanering
Svar på revisionsrapport – POK (RS)
§ x/19 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på revisionsrapport – POK (HSN)
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 108

Svar på granskningsrapport - Granskning
av produktions- och kapacitetsplanering
(POK) (19RGK188)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att för sin del godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande
förbättringsområden:


Rekommendation 1

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för att
säkerställa ett effektivt införande av POK


Rekommendation 2

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att redovisningen av
införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska användningen och nyttan av
POK har kommit


Rekommendation 3

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört POK
operativt använder modellen


Rekommendation 4

Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av
verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner införs
När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under tidsperioden
2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra en POK i alla
verksamheter inom hälso- och sjukvården. Men under arbetets gång visade det sig att
många verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och resurser på POKgenomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande bemanning och tillgång till
kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller primärvården. Utifrån dagens
situation bör det i första hand prioriteras och ges stöd till de verksamheter som har dålig
tillgänglighet. Revisionsrapportens rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

förbättringsområden som hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidta åtgärder för
att genomföra.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att för sin del godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport - POK (RS)
 Missiv från revisorerna - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)
 Rapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-04

§ 51

Svar på revisionsrapport - Granskning av
produktions- och kapacitetsplanering
(POK) (19RGK188)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande
förbättringsområden:
·

Rekommendation 1

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för att
säkerställa ett effektivt införande av POK
·

Rekommendation 2

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att redovisningen av
införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska användningen och nyttan av
POK har kommit
·

Rekommendation 3

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört POK
operativt använder modellen
·

Rekommendation 4

Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av
verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner införs
När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under tidsperioden
2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra en POK i alla
verksamheter. Men under arbetets gång visade det sig att många verksamheter har haft
svårighet att prioritera tid och resurser på POK-genomförandet. Skälen till det är i stor
utsträckning bristande bemanning och tillgång till kompetens i verksamheten, vilket
framförallt gäller primärvården. Det har visat sig att det i den situation vi har bör vi
framgent viktigt att i första hand prioritera och ge stöd till de verksamheter som har

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-04

dålig tillgänglighet. Revisionsrapportens rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga
förbättringsområden som Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidtaga åtgärder
för att genomföra.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på revisionsrapport - POK
 §16 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)
 Missiv från revisorerna - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)
 Rapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 19RGK188
Handläggare: Eva Lindberg, Solveig Svensson
Datum: 2019-03-28

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av produktionsoch kapacitetsplanering

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande
förbättringsområden:


Rekommendation 1
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en
tidplan för att säkerställa ett effektivt införande av POK



Rekommendation 2
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den
faktiska användningen och nyttan av POK har kommit



Rekommendation 3
Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har
infört POK operativt använder modellen



Rekommendation 4
Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en
del av verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av
produktionsplaner införs

När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under
tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra
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en POK i alla verksamheter. Men under arbetets gång visade det sig att många
verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och resurser på POKgenomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande bemanning och
tillgång till kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller primärvården. Det
har visat sig att det i den situation vi har bör vi framgent viktigt att i första hand
prioritera och ge stöd till de verksamheter som har dålig tillgänglighet.
Revisionsrapportens rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga
förbättringsområden som Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidtaga
åtgärder för att genomföra.
Granskning av produktions- och kapacitetsplanering
Rekommendationer och svar
POK är ett verktyg som kan identifiera förbättringsområden avseende
produktions- och kapacitetsplanering vilket har betydelse för tillgänglighet och
resursanvändning. Målbilden för införande av POK har förändrats under
tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis var målsättningen att samtliga
verksamheter skulle genomföra en POK. Det har dock under resans gång visat sig
att många verksamheter har haft svårighet att lägga tid och resurser på POKgenomförandet, framför allt gäller det primärvården. För att få mest effekter där
det behövs bäst är det därför viktigt att det istället sker en prioritering av de
verksamheter som har dålig tillgänglighet och underskott beroende på svår
personalförsörjning.
Rekommendation

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för
att säkerställa ett effektivt införande av POK
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

En tidplan som bygger på att alla verksamheter ska göra en POK, även
välfungerande verksamheter, är inte resurseffektivt. Det blir istället viktigt att
kraftsamla på de verksamheter som har de största behoven. En genomgång ska
genomföras av hälso- och sjukvårdens verksamheter för att identifiera och
prioritera vilka verksamheter som ska genomföra POK. Efter det ska en tid- och
resursplan för arbetet fastställas. Det arbetet ska vara slutfört 2019-06-30 och
redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet 2019-08-29.
Rekommendation

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska
användningen och nyttan av POK har kommit.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Det är naturligtvis viktigt att de verksamheter som har genomfört en POK drar
nytta av det som framkommit och använder det i arbetet med att förbättra
tillgänglighet och resursanvändning. Erfarenheten visar att de som har genomfört
POK har haft nytta av den i planeringen och varit ett verktyg för
verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Men vi kan se att vi skulle kunna
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förbereda POK-genomförandet ytterligare för att på ett ännu bättre sätt kunna
använda kunskapen för att förbättra och utveckla verksamheten. Uppföljning av
tillgänglighet samt kapacitetsplanering bör på ett tydligt sätt inkluderas i övrig
verksamhetsuppföljning där controllerfunktionen samt HR bör vara mer delaktiga
i framtiden och få ett större uppdrag att stödja verksamheterna.
Det är också viktigt att ledningen inom de olika verksamheterna som inte
genomfört en POK får en bättre insikt i hur POK kan vara ett bra verktyg för att
förbättra bl a tillgänglighet samt för bemanningsplanering. Tillämpningen av POK
som ett verktyg för verksamheter i daglig styrning kan förbättras om målet för
verksamheterna blir tydligare gällande produktionsmål. Verksamheterna har inget
tydligt produktionsuppdrag i dagsläget. Produktionen har beräknats utifrån
föregående års produktion och behov. Det bör utifrån lednings- och
styrningsperspektiv diskuteras, utvecklas och följas upp.
Rekommendation

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört
POK operativt använder modellen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Om och hur uppföljning av POK har genomförts och används ska följas upp och
finnas med i verksamhetsplanarbetet på alla nivåer samt i våra uppföljningssystem
i samband med delårs- och årsrapporter. Effektmått bör redovisas i samband med
uppföljningen.

Roland Gustbée
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilagor:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Svar på revisionsrapport - Granskning av
produktions- och kapacitetsplanering
(POK) (19RGK188)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att för sin del godkänna svaret på revisionsrapport Granskning
av produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande
förbättringsområden:
· Rekommendation 1
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för att
säkerställa ett effektivt införande av POK
· Rekommendation 2
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att redovisningen av
införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska användningen och nyttan av
POK har kommit
· Rekommendation 3
Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört POK
operativt använder modellen
· Rekommendation 4
Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av
verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner införs
När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under tidsperioden
2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra en POK i alla
verksamheter inom hälso- och sjukvården. Men under arbetets gång visade det sig att
många verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och resurser på POKgenomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande bemanning och tillgång till
kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller primärvården. Utifrån dagens
situation bör det i första hand prioriteras och ges stöd till de verksamheter som har dålig
tillgänglighet. Revisionsrapportens rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

förbättringsområden som hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidta åtgärder för
att genomföra.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att för sin del godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
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REGIONDRIEKTÖREN SAMMANFATTAR 2018
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Både invånare och
samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region
Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra både
tillgänglighet och kvalitet.
Region Kronobergs redovisar för fjärde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultatet för 2018
uppgår 110 mnkr, årets resultat har dock förbättras avsevärt av relativt stora realisationsvinster i
kapitalförvaltningen. Tuffare ekonomiska tider kommer och vi tillsammans i hela organisationen måste
rusta sig för att möta framtida utmaningar.
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att när det gäller
förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procent i jämförelse med föregående år och Region
Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse med samtliga regioner och landsting.
Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården har under 2018 varit intensivt och fler
verksamheter är idag oberoende av hyrpersonal. Men trots ett omfattande arbete inom hälso- och
sjukvården har det ursprungliga och gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019 vara
oberoende av hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Positivt är att Region Kronoberg har rört
sig tydligt i rätt riktning mot att inte vara beroende av hyrpersonal för att kunna bedriva sin verksamhet.
Idag anlitar regionen hyrpersonal i mindre omfattning än tidigare och totalt har hyrkostnaderna minskat
med cirka 30 miljoner kronor jämfört med 2017.
Inom kollektivtrafiken är den upplevda nöjdheten hos resenärerna oförändrad jämfört med 2017. Med
tanke på de utmaningar som har varit under 2018 med flytten av Växjö Stadstrafik till Kronobergsgatan
samt övriga trafikstörningar på grund av ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses
som mycket positivt.
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg. Som ett resultat
av detta samt regionfullmäktiges satsning på kultur på okonventionella platser har en överenskommelse
arbetats fram tillsammans med Växjö kommun för att erbjuda konceptet Scensommar till samtliga
kommuner sommaren 2019. Genom samarbetet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att
uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser.
Många stora frågor rör sig i vår organisation just nu. En av dem är kopplad till välfärdens utmaningar
och den resa vi måste göra för att kunna erbjuda kronobergarna service även i framtiden. Våra
kostnader beräknas vara högre än våra intäkter kommande år, om vi inget gör. Det är en situation som
skulle kunna innebära smärtsamma åtgärder som drabbar både medarbetare och kronobergare.
Alternativet är att välja att själva påverka vårt öde, genom att förändra vårt sätt att arbeta och tänka.
Den vägen föredrar jag.
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För att sammanfatta 2018 så vill jag återkomma till att länet Kronoberg är bra mycket starkare och
framgångsrikare än vad många tror. (Även vi själva ibland kanske?) Kopplat till det har vi startat ett
arbete för att skapa en gemensam bild av hur vi ska beskriva Kronoberg som län, ”platsvarumärket
Kronoberg”. Genom att olika aktörer berättar samma berättelse om Kronoberg kan vi stärka en positiv
bild av vårt län. Det kan i sin tur leda till inflyttning, investeringar och annat som ytterligare bidrar till
att vi blir ett livskraftigt län – som har gott om resurser till exempelvis hälso- och sjukvård.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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”xxx”

INVÅNARE
”Utfallet NKI buss/tåg 2018 är
oförändrat mot 2017. Med tanke
på de utmaningar som har varit
under 2018 med flytten av Växjö
Stadstrafik till Kronobergsgatan
samt övriga trafikstörningar på
grund av ombyggnationer i Växjö
stad får ett oförändrat resultat ses
som mycket positivt.”
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse 2018

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

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

67 %

63 %

66 %

70 %

68 %

68 %

72 %

73 %

68 %

41 %

41 %

60 %

Hälso- och sjukvård
Utvecklingsstrategin Närmare Kronobergarens målbild till 2027 lyfter fram den Nära vården och nära
individen, vilket är grundförutsättningar för att leverera effektivt med hög kvalitet och för att skapa
förtroende för hälso- och sjukvården. Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet.
Särskilt glädjande är att när det gäller förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procentenheter i
jämförelse med föregående år och Region Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse med
samtliga regioner och landsting.
Personcentrerad vård är viktigt för att patient och närstående ska känna förtroende för och vara
delaktig i vården. Det ska vara tydligt vad man har kommit överens om och hur vårdprocessen kommer
att se ut. Detta stärks genom den påbörjade implementeringen av den nationella modellen med
patientkontrakt liksom arbetet med fast vårdkontakt för patienter med kronisk sjukdom. En
resursgrupp för personer med vårderfarenheter har bildats. Medlemmarna är både patienter och
närstående. Resursgruppen har medverkat i uppdrag som t ex hur videokonsultation och
kallelseprocessen ska vara utformad. De har ingått i juryn för kvalitetspriset, medverkat i konferens
"Berätta för livet" och i uppstarten av arbetet med verksamhetsplan 2019 tillsammans med hälso- och
sjukvårdens ledningsgrupp.
Genom att utveckla nya sätt att vara tillgängliga kommer vården närmare patienten, fysiskt och virtuellt
vilket därmed bidrar till ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården.
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Kollektivtrafik
De kunder som ger betyg fyra eller fem i kundnöjdhetsmätningen redovisas som nöjda i resultatet.
Kunder som ger betyg ett eller två redovisas som missnöjda och kunder som ger betyg tre anses varken
vara nöjda eller missnöjda och tas inte med i resultatet. Andel nöjda i ovanstående resultat är alltså
endast de som har gett betyg fyra eller fem.
2017 byttes mätmetod för NKI för buss/tåg vilket gör att 2017 får ses som nytt basår för detta styrtal,
målvärdet för 2018 sattes utifrån den gamla mätmetoden vilket blir något missvisande.
Utfallet NKI buss/tåg 2018 är oförändrat mot 2017. Med tanke på de utmaningar som har varit under
2018 med flytten av Växjö Stadstrafik till Kronobergsgatan samt övriga trafikstörningar på grund av
ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses som mycket positivt.

Varumärket Region Kronoberg
Varumärkesmätningen som genomfördes i januari 2018 visade generellt bättre resultat än mätningen
2016, och överstiger redan målvärdet för kännedom om varumärket Region Kronoberg för 2018. Fler
kronobergare känner alltså väl till Region Kronoberg och vilka ansvarsområden regionen har.
Förklaringen är att varumärket nu funnits i mer än tre år och de samlade kommunikationsaktiviteter
som genomförts, i kombination med medias bevakning, gjort varumärket inarbetat hos en stor del av
invånarna. I samband med valet 2018 gjorde Region Kronoberg ytterligare kommunikationsinsatser för
att visa vad Region Kronoberg gör, och därmed vilka frågor man påverkar genom att rösta i valet till
regionfullmäktige.
Att ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden är dock inte samma sak som att ha en
positiv bild av varumärket och känna förtroende för vår verksamhet. Fokus i det fortsatta
varumärkesarbetet kommer därför att vara att stärka ett antal profilområden som har stark påverkan på
uppfattningen om Region Kronoberg – till exempel att Region Kronoberg är någon att lita på, att
skattemedel används rätt och att Region Kronoberg är en attraktiv arbetsgivare.
Bland annat planeras någon form av varumärkeskampanj för att stärka bilden av Region Kronobergs
som en organisation som vill kronobergarnas bästa, och som jobbar för att invånarna ska ha ett gott liv
i ett livskraftigt län.
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TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

Läkarbesök inom primärvård 7 dagar

87 %

88 %

89 %

90 %

66 %

72 %

61 %

70 %

51 %

55 %

59 %

70 %

93 %

93,4 %

94 %

97 %

52,5 %

43 %

33,4 %

60 %

64 %

67 %

71 %

75 %

69 %

74 %

65 %

82 %

2,4 %
(10,4 miljoner
resor)

3,8 %
(10,1 miljoner
resor)

6,1 %
(9,8 miljoner
resor)

3 % årligen

53 %

43 %

52 %

45 %

Läkarbesök inom planerad
specialiserad vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård 0 dagar
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Hälso- och sjukvård
Region Kronoberg arbetar aktivt och systematiskt för att erbjuda god tillgänglighet till stöd i egenvård,
rådgivning, vård och behandling. Region Kronoberg arbetar för att erbjuda en jämlik tillgång till
samtliga verksamheter.
Kompetensförsörjningen är en svår utmaning i arbetet med att erbjuda en god tillgänglighet. Arbetet
med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården pågår ständigt. Arbetet med hyroberoende
är ett långsiktigt arbete som stärker tillgänglighet och kontinuitet. Det är ett utmanande och svårt
uppdrag som under en övergångsperiod påverkar tillgängligheten negativt i vissa delar av verksamheten.
Genom att låta medarbetarna arbeta på sin högsta kompetensnivå och omfördela arbetsuppgifterna kan
en rimlig tillgänglighet upprätthållas. Det var också det som bidrog till att vården under
semesterperioden kunde genomföras trots ett ansträngt läge med stängda vårdplatser och brist på
personal. Trots hög belastning ställdes i princip inga operationer in pga. vårdplatsbrist. Tillgängligheten
till både mottagning och operation för våra akutfall och cancerpatienter är mycket god.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök. Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig kommer vården närmare
patienten, fysiskt och virtuellt. Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för patienten med hjälp
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av tekniska och digitala lösningar, oberoende av tid och plats och därmed erbjuda en ny vårdnivå för
patienterna.
I Kronoberg har lite mer än hälften av kronobergarna någon gång loggat in i 1177 Vårdguidens etjänster, 241 enheter är anslutna och erbjuder e-tjänster i varierande utsträckning. Antal ärenden har
ökat med 39 procent från föregående år. Närmare 80 000 ärenden kom in via e-tjänsterna under 2018.
Mest används receptförnyelse med cirka 27 000 ärenden, av-/ombokning 15 500, kontakta mig 11 000 ärenden,
beställa tid 8 500, rådgivning 5 600, egenremisser 2 400 (vilket är en 50-procentig ökning).
Det är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidboken och vid årets slut var det totalt 140 enheter
(inklusive tandvården) som hade aktiverat webbtidbok. Nya enheter som anslutits kommer från både
primärvård och specialistvård. Det finns dock fortfarande stor potential för högre användning.
Pilotprojekt för införande av integrerad videolösning i vårdinformationssystemet Cosmic startade i
november med målsättningen att kunna breddinföra lösningen under 2019. Lasarettsrehab,
primärvårdsrehab nordost, campushälsan Vårdcentralen Teleborg och Vårdcentralen Capio Hovshaga
är pilotverksamheter.
Diagram: Antal väntande till planerat nybesök hos läkare (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

Jämfört med föregående år det en ökning för totalt antal väntande med 375 patienter och vid utgången
av december 2018 väntar 5 819 patienter på planerat nybesök till läkare. Antalet som väntat mer än 90
dagar har ökat med 301 patienter till 948 totalt.
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Diagram: Procentandel väntande till planerat läkarbesök (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

I jämförelse med föregående år har andel patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar
försämrats från 87 procent till 81 procent. ”Kronobergsgarantin” och andelen patienter som väntat mindre
än 60 dagar försämras från 72 procent till 62 procent och ska ställas mot målvärdet 70 procent.
Diagram: Antal väntande till planerad operation/behandling (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

Jämfört med december 2017 redovisas en minskning för totalt antal väntande med 291 patienter och
vid utgången av december 2018 väntar 2 919 patienter på operation/behandling.
För enbart elektiva (planerade) operationer i öppen och sluten vård har antal väntande minskat med
285 patienter i jämförelse vid utgången av december 2017.
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Diagram: Procentandel väntande till planerad operation/åtgärd (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

Jämfört med december 2017 har andelen patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar
minskat från 71 procent till 68 procent. Även ”Kronobergsgarantin” har försämrats och andelen patienter
som väntat mindre än 60 dagar har minskat från 55 procent till 51 procent, ska ställas mot målvärdet
70 %.
Diagram: Antal väntande till BUP (augusti 2015 – december 2018, 40 månader)

Inom BUP har antalet väntande ökat till behandling medan det har minskat till nybesök och utredning i
jämförelse med december 2017. Detta ska ses mot en produktionsminskning av nybesök och start av
behandling med 82 besök motsvarande 8 procent. Start av utredning har ökat med 60 besök
motsvarande 22 procent under jan-dec. I nuläget pågår ett fortsatt omställningsarbete utifrån de insatser
som Sirona gjorde 2018 för att på sikt nå verksamhetens tillgänglighetsmål.
Det har skett en fortsatt ökning av antalet uppdrag för ambulansverksamheten, både för ambulans och
lättvårdsambulans. Viss minskning av prio 1 uppdrag men samtidigt ses en ökning av prio 2.
Ambulansresurs dygnet runt i Lessebo kommun startades i november månad. En förbättrad
tillgänglighet ses redan efter två månader.
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När det gäller medicinsk service har väntetiderna till röntgen förbättras generellt under året. Väntetider
för MR har förkortats mycket då man öppnat upp tider kvällstid och helger och är i december 7 veckor
istället för 30 veckor efter augusti. Däremot har väntetider för CT ökat under året pga ett stort
remissinflöde under sommaren/hösten. Det pågår ett arbete för att komma tillrätta med detta under
2019.
Inom klinisk fysiologi redovisas ökande väntetider för både långtids-EKG och ekokardiografi.
Svarstiderna på analyser är relativt stabila inom både klinisk kemi och klinisk patologi/cytologi. Men
man kan se en liten ökning av svarstiderna i slutet av året på grund av bemanningssvårigheter.
Många patienter har haft behov av besök i folktandvården under året och 2018 besökte 175 000
patienter Folktandvården jämfört med 165 000 2017. Bemanningen har varit ganska god, men det har
funnits vakanser på ett par kliniker bl. a i Lammhult som saknar tandläkare vissa veckor. Flera kliniker
är emellertid, vid årsskiftet fullt bemannade och kan ta emot nya patienter. I januari 2018 invigdes
ytterligare en klinik, Folktandvården Västerbron, i Växjö som är en utvecklingsklinik där nya såväl nya
arbetssätt som nya produkter och behandlingsmetoder testas.
I januari invigdes också en ny mobil enhet. Den nya tandvårdsbussen har allt som behövs för att utföra
fullständig behandling och är också utrustad för att kunna ta emot äldre och rullstolsburna patienter.
Bussen har under året fungerat utmärkt och rullat 4 dagar/vecka. Tyvärr har inte äldreboenden kunnat
besökas som planerat eftersom verksamheten har varit tvungna att prioritera barnen.
Det förebyggande hälsoarbetet har under året fortgått enligt plan såväl när det gäller de yngre barnen
som de sköra äldre. Tandhälsan hos barnen fortsätter dock att försämras och det läggs mycket kraft på
att vända denna trend. Det sker en kontinuerligt att riskbedömning vilket innebär att barn med stor risk
för sjukdom får behandling enligt riktlinjer.
Kollektivtrafik
Nöjdhet med väntetid i telefon för Serviceresor har minskat något jämfört med helhetsresultatet för
2017. De kunder som ger betyg fyra eller fem i kundnöjdhetsmätningen redovisas som nöjda i
resultatet. Kunder som ger betyg ett eller två redovisas som missnöjda och kunder som ger betyg tre
anses varken vara nöjda eller missnöjda och tas inte med i resultatet. Drygt en femtedel (22 procent) ger
betyg tre och anses alltså varken vara nöjda eller missnöjda med väntetiden i telefon. Totalt är det 91
procent som ger betyg tre-fem.
Andel samtal som besvarats inom tre minuter har också minskat under perioden till 65 procent jämfört
med 67 procent för 2017. De främsta orsakerna till detta är dels en utdragen influensaperiod i början av
året med en ökad sjukfrånvaro hos personalen i beställningscentralen som följd. Dels ett förändrat
mönster när samtalen kommer in, några gånger i veckan är det väldigt många som ringer in under
väldigt kort tid och då blir väntetiden tillfälligt längre. Under året har tre av fyra samtal besvarats inom 5
minuter.
Under året har det även inträffat ett par större driftsavbrott i telefonin, detta är ytterligare en faktor som
kan ha haft en negativ påverkan på nöjdheten med tillgängligheten.
Även om andel samtal som besvarats inom 3 minuter har minskat under 2018 så är resultatet sex
procentenheter över uppsatt målvärde. Samtidigt kan konstateras att resultatet för kundernas nöjdhet
med väntetiden ligger tretton procentenheter under målvärdet. Slutsatsen blir att kundernas
förväntningar på god servicenivå är högre ställda än uppsatt målvärde för faktisk servicenivå.
I linjetrafiken genomförde 10,4 miljoner resor 2018 vilket ger en resandeökningen på totalt + 2,4
procent. Ökningen beror delvis på de sommarlovskort som delades ut till länets skolungdomar.
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Kultur
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg. Som ett resultat
av detta samt regionfullmäktiges satsning på kultur på okonventionella platser har en överenskommelse
arbetats fram tillsammans med Växjö kommun för att erbjuda konceptet Scensommar till samtliga
kommuner sommaren 2019. Genom samarbetet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att
uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser.
Andelen regionala kulturaktiviteter som sker utanför Växjö kommun varierar från år till år. För att
kunna följa utvecklingen i länet över tid har ett kulturindex utarbetats. Att spridningen ökar beror på
flera faktorer. Sedan 2017 ingår även Berättarnätet Kronoberg i kultursamverkansmodellen och
inkluderas därmed i det underlag som ligger till grund för 2018 års utfall. Även studieförbundens
verksamhet inkluderas från och med 2018 års utfall. Det är samtidigt viktigt att notera att Region
Kronobergs kulturindex bygger på en nationell kulturstatistik som är under utveckling med ledning av
Myndigheten för kulturanalys. Indexet speglar en del av verkligheten, med ger inte hela bilden. Däremot
ger statistiken bättre möjlighet att följa utvecklingen över tid.
Det kan också konstateras att Region Kronobergs kulturindex hänger tätt samman med de
prioriteringar som kulturorganisationer med regionala uppdrag gör och hur dessa sammanfaller med
den lokala nivåns prioriteringar och mottagarkapacitet. Ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete har
påbörjats tillsammans med kommunerna och kulturorganisationerna för att skapa bättre
planeringsförutsättningar och utveckla nya modeller för att främja kultur i hela Kronoberg.
En ny årscykel för kulturchefsnätverket implementeras för att öka samverkan mellan kommunerna, det
professionella kulturlivet och det civila samhället. Årscykeln har inneburit mer samverkan mellan länets
kommuner och de regionala kulturorganisationerna redan under 2018.
Inom ramen för aktualitetsprövningen av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025
har gemensamma strategier lyfts för att säkerställa god tillgång till kultur i hela länet.
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INVÅNARNAS VÅRD OCH HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH
JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

K 13,8
M 6,6

K 14,6
M 6,9

(Plats 9)

13,0/7,0

870

539

-

1 600

300

313,8

305,2

290 recept/
1 000 invånare

Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
2
1000 invånare

Hälso- och sjukvård
När det gäller det försäkringsmedicinska området fortgår satsningen på rehabkoordinatorer i
verksamheten samt utbildning i nyckelverksamheter. Riktade insatser görs i några kommuner med
speciellt höga sjuktal liksom i primärvården och på ortopedkliniken och inom vuxenpsykiatrin.
Läkemedelsenheten genomför tillsammans med verksamheterna fördjupade läkemedelsgenomgångar i
team.
Antibiotikaanvändningen mätt i antal recept/1000 inv minskar jämfört med utfallet för hela 2017 (316
recept/1000 inv) och det är positivt att trenden är bruten, även om det är en bra bit kvar till att nå målet.
Kronoberg tillhör de län som har en högre förskrivning av antibiotika än rikssnittet och ett
kontinuerligt arbete med att få en mer rationell antibiotikaanvändning pågår och samordnas av Stramagruppen/Medicinsk grupp infektion.
En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor ligger till grund för insatser och åtgärder
inom hälsoarbetet. Insatsen riktade hälsosamtal för målgruppen 50-åringar med inriktningen att
förebygga hjärt- och kärlsjukdom är beslutad och det förberedande arbetet för start i primärvården har
pågått under året men blivit försenad pga IT-problem. Inom psykiatrin pågår ett arbete med riktade
hälsosamtal och hälsoundersökningar till personer med psykiskt funktionshinder.

Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
2 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
1
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”xxx”

MEDARBETARE
”Region Kronoberg har ett högt
inflöde av sjuksköterskor vilket är
mycket positivt i det
generationsskifte organisationen
befinner sig i.”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det
innebär att vi arbetar med allt ifrån arbetsgivarfrågor, ledarskap och medarbetarskap till arbetsmiljö och
hälsa. Inom kompetensförsörjningsområdet arbetar vi utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår
från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse 2018

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

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

Sjukfrånvaron

5,4 %

5,4 %

5,4 %

5,0 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

65 886

87 148

85 196

40 000

61 431

97 648

59 121

12 500

Läkare

>1

>1

>1

>1

Sjuksköterskor

>1

>1

<1

>1

Undersköterskor

>1

>1

>1

>1

Administrativa tjänster

>1

>1

>1

<1

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
3

Återbesättningsgrad

Hälso- och sjukvården har under året präglats av minskat användande av hyrpersonal, positivt
anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa specialistläkare och
specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden. Det finns också en
generell bild av att kompetensförsörjningen är utmanande för de flesta yrkesgrupper. Hälso- och
sjukvården arbetar vidare med målet att bli oberoende av hyrpersonal och är i jämförelse med övriga
regioner och landsting relativt framgångsrika.
Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 december, mätt i heltidstjänster.
3
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ETT HÄLSOFRÄMJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH
STARKT MEDARBETARENGAGEMANG GENOMSYRAR
ORGANISATIONEN
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
Arbetet ”Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser i Region Kronoberg” pågår och följer plan. En del är att
stärka hälsofrågan som en ledningsfråga samt att genomföra kompetenshöjande insatser på olika nivåer.
Chefsdag med tema ”Hälsofrämjande arbetsplatser” genomfördes under september månad. Vid samma
tillfälle lanserades Region Kronobergs medarbetaridé. Syftet med medarbetaridén är att tydliggöra såväl
Region Kronobergs förväntningar på medarbetarna som vad medarbetarna kan förvänta sig erbjudas av
regionen som arbetsgivare. Arbete med implementering och utbildning av medarbetaridén pågår.
Arbetsmiljö- och hälsoveckor samt hälsokampanjen ”Grön effekt” har genomförts under maj månad.
Ett upplägg för arbetsmiljöteam är framtaget och många verksamheter har bildat arbetsmiljöteam i syfte
att skapa och bibehålla hälsofrämjande arbetsplatser. Flera självinstruerande verktyg har framarbetats i
syfte att kunna användas ute på arbetsplatserna, t ex en film som förklarar begreppet hälsofrämjande
arbetsplatser. Under året har flera prioriterade arbetsplatser förstärkts av ett centralt HR-team. Syftet
med dessa riktade insatser är att ge utökat stöd åt chef och verksamhet, genom t ex grupputveckling,
reflektion och dialog.
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
2018

2017

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timavlönade

5,4

5,4

varav kvinnor

6,0

6,1

varav män

3,3

3,1

29 år eller yngre

4,7

5,1

varav kvinnor

5,1

5,8

varav män

3,7

3,3

30-49 år

4,8

4,8

varav kvinnor

5,6

5,6

varav män

2,5

2,5

50 år eller äldre

6,1

6,0

varav kvinnor

6,7

6,6

varav män

4,1

3,9

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i %

52,9

54,6

varav kvinnor

54,0

56,1

varav män

45,6

44,1
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Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
2018

Region Kronoberg

2017

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

17,1

4,8

12,3

17,1

4,6

12,6

Region Kronoberg når inte sjukfrånvaromålet på 5,0 procent. Den totala sjukfrånvaron (i procent av
ordinarie arbetstid) har inte förändrats sedan föregående år, och uppgår till 5,4 procent. Kvinnornas
sjukfrånvaro har minskat (0,1 %) medan männens sjukfrånvaro har ökat (0,2 %) i jämförelse med
föregående år. Den största ökningen återfinns inom gruppen män 29 år eller yngre (0,5 %), medan den
största minskningen återfinns inom gruppen kvinnor 29 år eller yngre (0,7 %). Högst sjukfrånvaro har
kvinnor som är 50 år eller äldre (6,7 %), medan lägst sjukfrånvaro har män 30-49 år (2,5 %).
Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) minskar från 54,6 procent till 52,9 procent. Sjukfrånvaro i
procent varierar mycket mellan personalgrupperna, från som lägst 1,4 % till som högst 8,8 %.
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ligger på samma nivå i jämförelse med föregående år. Den korta
sjukfrånvaron ökar något medan den längre minskar något i jämförelse med föregående år. Ökningen
av den korta sjukfrånvaron härleds till stor del från influensaperioden under inledningen av året. Under
andra delen av året har Region Kronoberg implementerat en ny rehabiliteringsrutin som påskyndar
arbetsgången vid rehabilitering. Nytt är att vid fyra sjukfrånvarotillfällen under en 12 månaders period
ska chefen kalla till ett samtal för att utreda ohälsa och/eller sjukdom. Rehabilitering ska även utredas
vid minst två veckors sjukfrånvaro mot tidigare tre veckor. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex
tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 14 dagar) startas ett
rehabiliteringsärende. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och systematisk
uppföljning sker på övergripande nivå. De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är
upprepad korttidsfrånvaro av olika skäl, infektion och fysisk skada. Verksamheterna anger att
sjukfrånvaron till största delen inte är arbetsrelaterad men framhåller samtidigt att det kan vara svårt att
bedöma vad som är arbetsrelaterat.

REGION KRONOBERG ÄR EN ATTRAKTIV, LÄRANDE
OCH UTVECKLANDE ORGANISATION.
Stärka Region Kronoberg som en lärande och utvecklande organisation
Uppdraget kring lärande och utvecklande organisation är slutfört. En ny ledningsorganisation
Forskning utveckling och utbildning (FoUU) bildas från årsskiftet 2018/2019. Arbetet med att
implementera och utveckla en digital helhetslösning i form av en ”lärportal” kommer att pågå under
hela 2019. Även arbetet med funktionella lärandemiljöer fortlöper under 2019.
Ett pilotprojekt med mentorstjänster för erfarna medarbetare genomförs för sjuksköterskor och
undersköterskor inom hälso- och sjukvården under hösten 2018 och våren 2019. Utvärdering kommer
att ske i maj 2019 och därefter tas beslut om implementering ska ske i verksamheterna. Syftet är att
erfarna sjuksköterskor och undersköterskor ska få möjlighet att utvecklas i en roll som mentor och att
nya medarbetare får bättre stöd, introduktion och handledning.
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
4
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En kraftsamling har genomförts under året för att få till en enhetlig och kvalitetssäkrad introduktion i
syfte att ge en säker vård, få trygga medarbetare samt underlätta för chefer. Arbetet fortsätter under
2019 där den nya ”lärportalen” kommer att vara en viktig sammanhållande digital plattform för
introduktion och utbildningsfrågor.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL

Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
2018

2017

Läkare

58 852

78 578

Läkare jour

7 034

8 570

Sjuksköterska

61 431

97 638

Psykolog

5 672

1 010

132 989

185 806

Totalt

Under året som helhet har behovet av hyrpersonal avseende läkare och sjuksköterskor minskat markant,
trots ett tydligt trendbrott under hösten där användandet av hyrsjuksköterskor ökade i jämförelse med
föregående år. Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett ett positivt resultat men målet att
vara hyroberoende uppnås inte. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, kirurgi- kvinno- och
barncentrum samt psykiatricentrum, men inom i stort sett alla centrum har behovet av hyrläkare
minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och barncentrum, medicin- och
akutcentrum samt inom psykiatricentrum. En ökning av hyrpsykologer inom Barn- och
ungdomspsykiatrin har skett under året. Rättspsykiatrin är hyroberoende på sjuksköterskesidan fr. o m
september månad och på läkarsidan fr. o m november månad.
Arbetet att tillsammans med övriga regioner och landsting bli oberoende av hyrpersonal fortsätter och
har intensifierats under året. Målet för att vara en av hyrpersonal oberoende arbetsgivare är satt till 2 %
av personalkostnaden, utfallet för helåret 2018 ligger nu på 5,0 %. Utfasningen av hyrpersonal är extra
utmanande för primärvårdens vårdcentraler, som är i stort behov av specialister i allmänmedicin och
fortfarande tvingas anlita hyrläkare. Den ansträngda situationen har bland annat krävt tydligare
prioritering bland dem som söker till vårdcentralerna och förändrade arbetssätt. På flera vårdcentraler
finns numera bedömningsmottagningar där patienter träffar sjuksköterskor som bedömer och
behandlar, med läkare som backup om det behövs. Hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar
gällande hyrpersonal och som det ser ut nu kommer det under 2019 att vara brist inom grupperna
allmänspecialister, operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Årets vinnare av regionens kvalitetspris blev vuxenpsykiatrin för sitt arbete för att bli oberoende av
hyrläkare. Satsningen involverade hela kliniken, som bland annat har arbetat proaktivt med rekrytering
och skapat ett gynnsamt utbildningsklimat för läkare.
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Anställningsflödet, sjuksköterskor
2018

2017

Nyanställda

115

90

Återanställda

63

52

Totalt

178

142

Avgångar

149

148

varav pension

29

30

Netto

29

-6

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor respektive år. Region Kronoberg har under året
lyckats att rekrytera 178 sjuksköterskor och av dessa är det ca 35 procent (63 personer) som väljer att
återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. I gruppen nyanställda återfinns även de sjuksköterskor
som är nyexaminerade. Under året har Region Kronoberg lyckats att rekrytera 67 nyexaminerade
sjuksköterskor varav 57 sjuksköterskor har examineras från Linnéuniversitetet, vilket är extra glädjande.
Motsvarande för 2017 lyckades verksamheterna rekrytera 51 nyexaminerade sjuksköterskor varav 46 har
examinerats från Linnéuniversitet. De nyexaminerade sjuksköterskorna går nästan till 100 procent till
den somatiska vården. Det kan konstateras att Region Kronoberg har ett högt inflöde av sjuksköterskor
vilket är mycket positivt i det generationsskifte organisationen befinner sig i. En utmaning är att nya
sjuksköterskor ofta är yngre och därmed i högre grad har behov av föräldra- och studieledighet vilket
rekryteringarna inte riktigt förmår täcka. Antal avgångar och pensioneringar är i stort sett oförändrade i
jämförelse med föregående år.

Utbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Under augusti påbörjade ca 45 sjuksköterskor vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Detta är en
förutsättning för att hälso- och sjukvården på sikt ska kunna bli fullbemannade, men det sätter dock
vissa verksamheter under stor press då man har ett relativt stort antal grundutbildade som lämnar
verksamheten för att vidareutbilda sig.
Hälso- och sjukvården har i nuläget en nivå där man rekryterar 35 AT-läkare per år. Det är utmanande
för verksamheten att höja antalet platser till planerade 40 AT-läkare per år och samtidigt bibehålla
kvalitet på tjänstgöringen och dess randningar(praktisk tjänstgöring inom en annan medicinskt
specialitet). Samtidigt är man nu på en relativt hög nivå i förhållande till övriga regioner. Vid årets slut
hade hälso- och sjukvården ca 160 ST-läkare vilket är en ökning mot föregående år.
Hälso- och sjukvårdens uppdrag innebär att aktivt medverka i och säkerställa den framtida
kompetensförsörjningen. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att stärka handledarkompetens,
utveckla lärandemiljöer och optimera studentflödena under terminerna. Hälso- och sjukvården har idag
svårt att rekrytera medarbetare inom flera vårdyrken och man håller nu på med att ta fram en plan för
VFU- samarbete med flera lärosäten i landet. Man tar idag emot undersköterskor/skötarstudenter från
ett stort antal utbildningsanordnare i länet, sjuksköterskor och psykologstudenter från
Linnéuniversitetet, medicinska sekreterare samt specialistundersköterskor från YH-utbildningar
anordnade av Region Kronoberg, läkarstudenter från Lunds och Linköpings universitet, samt ytterligare
studenter från en mängd olika utbildningar och utbildningsanordnare. Man har under de senaste åren
ökat studerandevolymen trots belastnings- och bemanningssituationen.
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Linnéuniversitetet har utökat platserna på sjuksköterskeprogrammet och för att möta VFU behovet har
hälso- och sjukvården under 2018 skapat ytterligare två lärande enheter (ULVE) och introducerat två
nya huvudhandledare som ansvariga för lärandeuppdraget på enheten. Sjuksköterskeutbildningen med
studieort Ljungby är nu etablerad och man har regelbundna uppföljningsmöten med Linnéuniversitetet.
Region Kronoberg finansierar två kliniska adjunkter på halvtid.
Linnéuniversitetet startade 2018 en kompletterande utbildning 60 hp för sjuksköterskor med utländsk
examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Inom denna utbildning har hälso- och sjukvården haft
fyra studenter som gjort sin VFU hos oss varav två nu har anställts. Hälso- och sjukvården har idag fler
studerande i primärvården vilket har avlastat sjukhusvården. En KBT steg 1 utbildning har påbörjats
under hösten 2018 med 25 deltagare från olika verksamheter och med olika professioner. Utbildningen
sker i samverkan med Linnéuniversitetet.
Under inledningen av året arrangerades upplevelseverkstad på våra två sjukhus där elever i åk 8 (ca 2
400 elever) från alla skolor i Kronobergs län hade möjlighet att deltaga. Syftet var att öka intresset för
de olika yrkena inom vården. Yrkesambassadörer från både Region Kronoberg och de åtta
kommunerna deltog i de olika stationerna och eleverna fick gå runt och testa och uppleva hur det kan
vara att arbeta inom vård- och omsorg. Första upplevelseverkstaden genomfördes 2017 och
antagningen till Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2018 visade en ökning av sökande. På
Teknikum finns det nu 2 klasser i jämförelse mot en klass året förut samt i Tingsryd finns en full klass
mot inställt program året innan.

Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande

5

2018

2017

2016

Anställda Arbetande Anställda Arbetande Anställda Arbetande
Primärvård

72 %

47 %

67 %

43 %

64 %

42 %

Psykiatrisk vård

94 %

76 %

94 %

78 %

93 %

76 %

Somatisk vård

75 %

55 %

72 %

54 %

68 %

51 %

Tandvård

87 %

57 %

83 %

55 %

81 %

52 %

Region Kronoberg

82 %

63 %

80 %

63 %

78 %

61 %

Sedan 1 januari 2018 är heltid grundprincipen vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare. En
handlingsplan är framtagen tillsammans med samtliga fackliga organisationer inom Region Kronoberg
och utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Arbetet med att avskaffa delade turer fortsätter
under kommande år. Tabellen ovan visar att andelen heltidsanställda har ökat från 78 procent
(november 2016) till 82 procent (november 2018) och andelen heltidsarbetande har ökat från 61
procent (november 2016) till 63 procent (november 2018).
Enligt tabellen nedan har andelen tillsvidareanställda och andelen heltider ökat medan visstidsanställda
och deltider minskar i jämförelse med föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,8
procent vid årsskiftet och har ökat med 0,4 procent i jämförelse mot föregående år. Kvinnorna har en
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 95,2 procent (+ 0,5 procent) mot männens 98,0 procent (+- 0
procent). Heltid vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare ger resultat även om det går
långsamt. Utifrån det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet är möjligheten att öka
medarbetares faktiska tjänstgöringsgrad ett viktigt mål.

Tabellen visar andelen heltidsanställda respektive heltidsarbetande (när man reducerat för längre sjukledigheter,
föräldraledigheter och tjänstledigheter) november månad respektive år.
5
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Nyckeltal medarbetare
2018

2017

2016

Antal anställda

6 245

6 073

5 894

varav kvinnor

4 837

4 703

4 595

varav män

1 408

1 370

1 299

Antal tillsvidareanställda

5 787

5 595

5 420

varav heltid

4 793

4 531

4 279

varav deltid

994

1 064

1 141

Antal visstidsanställda

458

478

474

varav heltid

346

355

331

varav deltid

112

123

143

Antal chefer

290

299

279

varav kvinnor

212

223

214

varav män

78

76

65

Antal årsarbetare

5 425

5 299

5 162

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

95,8

95,4

94,9

varav kvinnor

95,2

94,7

94,0

varav män

98,0

98,0

98,1

Medelålder (år)

44,1

44,4

44,8

varav kvinnor

44,3

44,6

45,0

43,6

43,6

44,0

5,8

5,6

6,1

6

7

varav män
Personalomsättning (%)

8

Antal anställda har ökat med 172 medarbetare (från 6 073 till 6 245) i jämförelse med föregående år.
Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå ett antal år
framöver. Under kommande tioårsperiod kommer nästan en fjärdedel, ca 1 500 medarbetare, att nå 65
års ålder. Resultatet av generationsskiftet märka också i den minskning av medelåldern som har skett de
senaste åren. Medelåldern vid årsskiftet var 44,1 år och har minskat med 0,3 år i jämförelse med
föregående år. Kvinnornas medelålder (44,3 år) är högre än männens (43,6 år). Antal årsarbetare har
ökat med 186 i jämförelse med föregående år och uppgår nu till 5 425 årsarbetare.
Personalomsättningen har ökat något från 5,6 procent till 5,8 procent i jämförelse mot föregående år.
Under året har en lönekartläggning gjorts för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och
män. Osakliga löneskillnader har upptäckts inom sex yrkesgrupper med likvärdigt arbete och en mellan
likvärdiga yrken. Handlingsplaner har upprättats för samtliga för att åtgärda löneskillnaderna.

6Antalet

anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i
månaden.
7Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa
närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).
8”Täljare” antal externa avgångar under vald period.
”Nämnare’’ medeltal anställda som är differensen mellan antal anställda i början och i slutet av perioden genom
periodens kalenderdagar. Endast tillsvidare anställda inkluderas. Ej kända avgångar exkluderas.
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund Respekt för
människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

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

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

85 %

75 %

70 %

56 %

16 %

-

Målvärde
2018
80 %

75 %

En uppföljning av hur många arbetsplatser som haft dialog om värdegrunden gjordes sommaren 2016,
och den visade att redan då hade ca 70 procent av medarbetarna haft en sådan dialog. Sedan dess tyder
mycket på att fler arbetsplatser kommit igång, eller fortsatt dialogen – bland annat finns en stor
efterfrågan på stöd vid workshops och APT:er på temat värdegrund och förhållningssätt.
Värdegrundsdialog har också integrerats i flera sammanhang, till exempel i det hälsofrämjande arbetet
och vid introduktion av nya medarbetare i regionen. Därför kan vi anta att minst 85 procent av
medarbetarna haft någon form av värdegrundsdialog.
Under hösten lanserades dessutom Region Kronobergs medarbetaridé, vilket ytterligare lyfter
värdegrundens innebörd. Detta eftersom medarbetaridén har en tydlig koppling till
medarbetarperspektivet i värdegrunden. Fokus framåt ligger på att skapa kontinuitet i dialogen – till
exempel genom att hela tiden förnya dialogmaterialet – och att få värdegrunden att genomsyra
medarbetarnas agerande i vardagen.
När det gäller utbildningen om diskrimineringsgrunderna går arbetet långsamt framåt.. Anledningarna
till att så få hittills genomfört utbildningen kan till exempel vara tidsbrist på arbetsplatserna och/eller
bristande kommunikation om att utbildningen finns och att alla ska genomföra den. Det har dock varit
tydligt att utbildningen ska genomföras senast 31 december 2018. Region Kronoberg planerar att
fortsätta kommunicera att utbildningen finns och ska genomföras, och dessutom aktivt komplettera
den med erbjudanden om workshops och koppling till värdegrundsdialog. Region Kronoberg har också
tagit fram en handbok för jämlik kommunikation, ”Att synas på lika villkor”, vilket bör ge ytterligare
draghjälp till frågan om diskriminering.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Förutsättningar för en säker
vård med god kvalitet skapas
genom kunskapsstyrning och
organisation.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

Måluppfyllelse 2018

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

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

13,9 %

14,6 %

10 %

9,0 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

4,0

5,0

-

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

2,3

3,5

1,2

1,3

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

93 %

93 %

95 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

97 %

97 %

97 %

99 %

Vårdrelaterade infektioner

9

Hälso- och sjukvård
Utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren ligger som grund för hälso- och sjukvårdens långsiktiga
planering och prioritering av verksamhetsutvecklingen. Under 2018 har en struktur för process och
stöd för verksamheternas utvecklingsarbete tagits fram.
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg bedrivs i
enlighet med Patientsäkerhetslagen med ett systemperspektiv, är långsiktigt och har ett uttalat

9

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
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patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga. Patientsäkerhet ingår i introduktionen för
alla nyanställda inom vården, vilket har varit en lyckad satsning.
För att ge ännu bättre förutsättningar för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete har det under året
arbetats fram en helt ny organisation för det centrala patientsäkerhetsarbetet inom regionen. Den nya
organisationen – Patientsäkerhetsrådet – startar upp 2019. Syftet är att bredda arbetet. Vårdskador med
olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor del av dessa är
vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i vården är en vanlig
orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att det är en vanlig
orsak till klagomål från patienterna. Därför har utbildningen "Säker kommunikation" genomförts i
samverkan mellan utvecklingsenheten och kliniskt träningscentrum under året.
Generellt kan sägas att det under de senaste åren har det skett en påtaglig minskning av trycksår och nu
ligger de på en stabilt låg nivå. Däremot ger vårdrelaterade infektioner en mer osäker bild beroende på
olika mätmetoder. Vårdrelaterade infektioner var en prioriterad fråga under 2018. Under året har det
varit särskilt fokus på arbetet med att minska infartsrelaterade infektioner och extra tid har lagts på att
förebygga urinvägsrelaterade infektioner samt sjukhusförvärvade lunginflammationer (pneumoni).
Många aktiviteter har genomförts inom området basala hygien- och klädrutiner (BHK) under året. Två
mätningar av följsamhet med efterföljande dialog mellan chef och medarbetare har genomförts.
"Handhygienvecka" genomfördes v. 18.
Ett effektivt resursutnyttjande ger förutsättningar att erbjuda invånarna en trygg och god hälso- och
sjukvård. Ett viktigt verktyg i detta arbete är produktions- och kapacitetsplanering (POK) som nu
successivt börjar ge tydliga effekter. POK-modellen har utvecklats under året och arbetet fortgår i
berörda verksamheter. Det är dock en viss försening av tidsplanen på grund av att verksamheterna har
svårt att avdela resurser till arbetet. Primärvården har i dagsläget problem att fullfölja POK-arbetet med
anledning av bristen på läkare. Genom processkartläggningar och produktions- och
kapacitetsgenomlysning har flaskhalsar i tillgängligheten identifierats och reducerats. Verksamheterna
har möjlighet att i applikationen följa inflöde och planerade besök samt lägga veckovisa kommentarer
till sina produktionsplaner. Effekten så här långt har inneburit bättre kunskaper samt överblick över
verksamheternas produktion och kapacitet. Dessutom bidrar arbetet till att identifiera eventuella brister
som kräver förbättringsarbete.
Piloter med COSMIC Nova Ward Tablet och Nova Physician har påbörjats under året på flera
vårdavdelningar. Med Nova Ward Tablet kan det arbete som sker vid patientens sängkant enkelt
registreras och dokumenteras direkt på plats. Det ger avdelningen möjlighet till översikt av samtliga
patienter men också de patienter som varje personal har ansvar för. Nova Physician är designad för att
stödja läkaren i mötet med patienten. Applikationen ger läkaren möjlighet att arbeta mobilt
med ”journalen i fickan” och underlättar det dagliga arbetet genom att direkt kunna växla mellan att ha
en överblicksbild och att fokusera på en patient.
Ambulansverksamheten i Kronoberg är Sverigeledande i digital utveckling. Integrationen mellan
ambulansjournalen och Cambio Cosmic har fungerat störningsfritt och ambulansverksamheten har
uppmärksammats nationellt och tilldelades det Prehospitala priset 2018.
Under året har ett arbete pågått gällande Plan för vård och behandling. Syftet är att öka kvaliteten och
patientsäkerheten i vården genom en gemensam, följsam och tydlig vårddokumentation.
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Antal vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter minskar från i snitt 16,9 till 13,3 vårdplatser.
Samtidigt minskar antalet disponibla vårdplatser med 5,3 platser, vilket sammantaget gör att belagda
vårdplatser med utskrivningsklar patient per 100 vårdplatser minskar från 5,0 till 4,0. En orsak till detta
beror på att inom Kronoberg tillämpas den nya lagen för utskrivningsklara patienter inom både
psykiatri och somatik fr.o.m. 1 mars, betalning utifrån den nya lagen började gälla fr.o.m. 1 maj.
Kollektivtrafik
Ombyggnationer i centrala Växjö och byggnationer på in- och utfartsvägarna i Växjö har haft en stor
påverkan på framkomligheten och har varit en stor utmaning under 2018. Med tanke på dessa
förutsättningar så får ett bibehållet resultat vad det gäller punktligheten för både stads- och
regionbusstrafiken ses som mycket positivt.

27

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen som exempelvis kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling det betyder att sätta
utmaningarna i centrum och att arbeta över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt där aktörerna har
en god kunskap om nuläge och önskeläge och sedan väljer insats för att nå målen. Gröna Kronoberg
lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger
grunden för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. För länets utveckling måste
innovationskraften och entreprenörsandan tas till vara både för att utveckla näringslivet liksom offentlig
verksamhet.
Regional Utveckling
För Regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronobergs genomförande sker dialog och samverkan med
kommuner i flera nätverk och konstellationer. För att skapa en ökad förståelse för utmaningar och
möjligheter i länet genomför Regional utveckling även olika insatser och analyser löpande. Under
året har framför allt fokus varit på att ta fram en nulägesanalys till aktualiseringen av regionala
utvecklingsstrategin.
Regionala utvecklingsstrategin ska enligt förordningen (2017:583) revideras en gång per
mandatperiod och uppdraget från Regionstyrelsen är att ha ett förslag till beslut till regionfullmäktige
i juni 2019. Arbetet med aktualiseringen har pågått sedan våren 2018. I fasen av framtagning av
utkast har processledaren träffat externa chefsnätverk och andra nyckelpersoner i länet för att
diskutera insatsområden. Aktualiseringen bygger på den nulägesanalys som beskrivits ovan,
reviderad OECD-rapport och den tidigare regionala utvecklingsstrategin. Hänsyn har även tagits till
Agenda 2030. En förankring av utkast har bland annat genomförts vid en hearing i november, via
kommunchefsnätverk och på regiondagarna i januari 2019. I början av 2019 kommer strategin gå på
remiss för att sedan beslutas.
Under 2017 startade Region Kronoberg flera utvecklingsprojekt i egen regi för att stärka länets
utveckling i linje med Regionala utvecklingsstrategin. Hållbar mobilitet, Samplanering Kronoberg och Mot nya
höjder lab är exempel på projekt som under 2018 har varit i full gång. Konsulttimmen, som ger företag sex
timmar kostnadsfri konsultstöd har under året haft 134 unika företag som tagit del av stödet. Flera nya
satsningar har även startats under 2018 som projektet CRKKL (Cirkulär ekonomi i Kronoberg och
Kalmar län) och arbetet med Småland Business Region som ska stärka näringslivet i regionen. Barnens bästa
gäller! - i Kronoberg är en annan stor satsning som har startats under året.
För att vara en drivande regional utvecklingsaktör är det viktigt att göra rätt saker och att göra
sakerna rätt från början. Regional utveckling har under året arbetat med att ta fram ett verktyg för
att ”Gröna Kronoberg- och hållbarhetssäkra” processer. Ett första förslag till matris har utvecklats.
Matrisen är tänkt att användas av samordnare/utvecklare som bedömer om en planerad process på
Regional utveckling kommer bidra till målbild och utmaningar i Gröna Kronoberg. De ska även
bedöma hur insatsen bidrar till mål i Agenda 2030. Matrisen ska vara klar i juni 2019. En viktig del i
arbetet i början av 2019 blir att tydliggöra vilket stöd som kommer finnas tillgängligt för att hjälpa
till att analysera svaren i matrisen och att hjälpa samordnaren/utvecklaren vidare i processen.
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Uppdragen till Regional utveckling, inom att vara en drivande utvecklingsaktör är pågående. Vad gäller
exempelvis inventering av nyanländas kompetens med inriktning på näringslivet så har arbetet kommit
igång under året och kommer fortsätta under nästkommande år.
En förstudie vid namn Verklighetslabbet - Användardriven innovation för framtida välfärd har genomförts
under 2018 och möjliggörs med 1:1-medel. Förstudiens mål är att få insikt i och kunskaper om hur en
arena/modell för innovationsarbete för välfärdstjänster skulle kunna se ut i Kronbergs län. Förstudiens
resultat leder till vidare projektutveckling inom innovationssamverkan och välfärd med målet att skapa
en innovationsarena. Det vidare arbetet kommer att inkludera så kallad quadruple helix, samarbete
mellan civilsamhälle, offentlig sektor, akademi och näringsliv. Enligt uppdraget kommer företag inom
hjälpmedelsbranschen kunna inkluderas framåt.
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REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

48 %

43 %

50 %

75 %

91 %

87 %

87 %

87 %

97 %

95 %

91 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

60 %

56 %

53 %

60 %

Öppna jämförelser av miljöarbetet i
regioner och landsting, ranking i riket

Plats 6

Plats 4

Plats 5

Plats 4

22 %

20 %

21 %

33 %

48 %

53 %

30 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
10
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Andel återvunnet material av totala
11
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

Miljö
Under 2018 genomfördes informationsinsatser för att öka användningen av förnybara drivmedel i
regionens bilpoolsbilar. Målet om 75 procent förnybart blev inte uppnått. En bidragande orsak till den
låga andelen förnybart är att det bara finns ett fåtal tankställen för gas i länet, varav endast ett i Växjö.
Under 2018 ökade andelen förnyelsebara drivmedel i länstrafikens fordon med fyra procentenheter
jämfört 2017 och överstiger målvärdet för 2018. Drivmedelsstatistiken följs upp halvårsvis och avser tre
olika typer av trafik; linjetrafik, skoltrafik och serviceresor. Statistik för länstrafikens samtliga fordon
innefattar linjetrafik, skoltrafik och serviceresor. I linjetrafiken är andelen förnyelsebara drivmedel
nästan 100 procent (99,6 procent) och har så varit sedan ingången av nuvarande avtal i juli 2013.
Skoltrafiken och Serviceresor står således för hela ökningen av andelen förnyelsebara drivmedel.
Andel förnybar värme som används har ökat och är nu nästan 97 procent (96,6 procent). Målet för
2018 är därmed uppnått. Region Kronoberg når även 2018 års mål om andel ekologiska livsmedel.

10
11

Exklusive tåg
Exklusive matavfall
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I den nationella jämförelsen av miljöarbetet i regioner och landsting placerar sig Region Kronoberg på
en sjätte plats 2018 vilket är en försämring jämfört med föregående år då Kronoberg kom på fjärde
plats. Flera landsting och regioner har haft positiv utveckling av miljöarbetet vilket inneburit att Region
Kronoberg har tappat i placering. Rankingen baseras på en totalplacering av sex miljönyckeltal12.
Under året sorterades 22 procent av avfallet ut, vilket är en förbättring med 2 procent jämfört med
föregående år. Dock blev målet om en utsorteringsgrad på 33 procent till år 2018 inte uppnått.
Användningen av produkter med utfasningsämnen har minskat med 48 procent jämfört med 2013. En
av de största utmaningarna har varit att hitta kemiska produkter som är mindre farliga men som har
likvärdig funktion. Målsättningen om en minskning med 70 procent var ambitiös och trots ett aktivt
utfasningsarbetet blev målet inte uppnått.
Region Kronobergs kompletta miljöredovisning finns att läsa i bilaga (Miljöredovisning 2018).

Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare), ekologiska livsmedel, energianvändning i lokaler, förnybar
energi i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning.
12
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”xxx”

EKONOMI
”Region Kronoberg redovisar ett
resultat på 110 mnkr för 2018
och nettokostnaderna i
verksamheten har under 2018
ökat med 5,8 procent jämfört
med föregående år”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora
kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den
service den själv beslutar om.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 110 mnkr för 2018, vilket är en positiv avvikelse med 44
mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2018 på 66 mnkr.

Måluppfyllelse 2018
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund ekonomisk hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den ekonomiska planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
En hållbar ekonomi i balans
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

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

1,8 %

1,5 %

1,6 %

1,1 %

Självfinansieringsgrad,
Länstrafiken totalt

53,4 %

53,9 %

55,8 %

53,0 %

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning realt (över en
femårsperiod)

-2,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Ja, alla dagar

Ja, alla dagar

Ja, alla dagar

Minst 450 mnkr
alla dagar

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

55 %

92 %

104 %

43 %

Region Kronoberg uppnår fyra av de fem finansiella styrtalen. Styrtalat för
pensionsmedelsförvaltningen på 3 procent uppnås ej för 2018, men avkastningen ska ses över en
femårsperiod. Under 2018 har anpassningar gjorts till det nya reglementet för finansförvaltningen vilket
medför en realisation av tidigare års övervärden. Resultateffekten är 102 mnkr för 2018. Sammantaget
är bedömningen att Region Kronoberg uppnår finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
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RESULTATANALYS
Resultatuppföljning, mnkr
Utfall
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Utfall
2017

Intäkter
Avgifter

671

666

5

660

Sålda tjänster

519

486

33

467

Övriga intäkter

480

401

80

398

1 670

1 553

118

1 525

-3 882

-3 984

102

-3 609

Hyrpersonal

-159

-28

-131

-192

Köpt vård

-537

-515

-22

-473

Offentligt finansierad privat vård

-282

-272

-10

-262

Trafik

-808

-787

-21

-783

Läkemedel

-711

-687

-24

-676

-1 142

-1 097

-45

-1 065

-221

-229

9

-206

Summa kostnader

-7 743

-7 600

-143

-7 265

Verksamhetens nettokostnad

-6 073

-6 047

-26

-5 740

Skatteintäkter

4 818

4 857

-39

4 529

Statsbidrag

1 319

1 284

35

1 250

Resultat före finansnetto

63

94

-30

39

Finansnetto

47

-28

75

46

110

66

44

84

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad

Övriga kostnader
Avskrivningar

Resultat

Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2018 uppgår totalt till ett överskott på 110 mnkr.
Redovisat resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om 66 mnkr,
motsvarande 1,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, uppfylls.
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Intäkter
Intäkterna har totalt ökat med 145 mnkr eller 9,5 procent jämfört med föregående år. Den stora
ökningen förklaras till största delen av ökade statsbidrag. Vidarefakturering av kostnader för utomlänspatienter, som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med, har också ökat
kraftigt.
De positiva avvikelserna för sålda tjänster jämfört med budget förklaras främst av överskott från
abonnemangsmodellen för såld vård och hög beläggning inom rättspsykiatrin.
Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - december 2018
Utfall
ack 2018

Budget
ack 2018

Avvikelse

Försäljning övriga medicinska tjänster

43

61

-18

40

Försäljning övriga tjänster

41

55

-14

47

245

177

69

153

Ersättning asylsökande

24

31

-6

39

6-% ersättning vid upphandling*

32

19

12

31

Övriga bidrag och ersättningar

55

37

18

53

Övrigt

41

22

19

36

480

401

80

398

(mnkr)

Specialdestinerade statsbidrag och
externa projektmedel

Totalt övriga intäkter

Utfall
ack 2017

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

Övriga intäkter visar ett överskott på 80 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 28 mnkr. De kostnader bidragen ska täcka budgeteras
inte heller varför budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. På samma sätt förhåller sig det med
ersättningar från försäkringskassan för TMU/SLU vilka ackumulerat uppgår till 7 mnkr. Den positiva
avvikelsen för statsbidrag förklaras också av att utfallet avseende patientmiljarden och rehab-garantin är
12 mnkr respektive 9 mnkr högre än budgeterat samt att regionen erhållit tillkommande utbetalningar
med 4 mnkr avseende ”extra tjänster” 2017.
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett ackumulerat överskott på 102 mnkr till följd av
vakanser och frånvaro, men också beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom
personalområdet som ännu inte genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Överskottet reduceras av ökade
pensionskostnader. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 273 mnkr eller 7,6 procent
jämfört med 2017.
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har
arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut
hyrpersonal genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal.
Samtidigt är det tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i
resultaträkningen.
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Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom december-18
25 000

Kostnad hyrpersonal (tkr)

dec-16
16 919

20 000
15 000

dec-18
13 400

dec-17
11 919

10 000
5 000

Januari-14
Mars-14
Maj-14
Juli-14
September-14
November-14
Januari-15
Mars-15
Maj-15
Juli-15
September-15
November-15
Januari-16
Mars-16
Maj-16
Juli-16
September-16
November-16
Januari-17
Mars-17
Maj-17
Juli-17
September-17
November-17
Januari-18
Mars-18
Maj-18
Juli-18
September-18
November-18

-

Diagrammet visar den månatliga kostnaden för hyrpersonal fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse
som hyroberoende, och framåt. I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för
hyrpersonal sjönk markant jämfört med föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016.
Trenden med minskande kostnader för hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av
2018. Under våren 2018 steg sedan kostnaden ånyo. Trenden med ökande kostnader för hyrpersonal
har sedan fortsatt under hösten 2018. Kostnaden för hyrpersonal sista tertialet 2018 är 6 mnkr högre än
sista tertialet 2017.
Verksamhetsområdena rapporterar om en ansträngd situation. Ett aktivt arbete pågår för att nå ett
hyroberoende men pensionsavgångar, sjukskrivningar och ett stort antal föräldraledigheter påverkar
takten för utfasning. Primärvådscentrum har under hösten gjort något fler avrop på grund av att både
arbetsmiljön och patientsäkerheten hotades. Vuxenpsykiatrin rapporterar om svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor, framför allt inom heldygnsvården och natten.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal 2018 till 159 mnkr att jämföra med 192 mnkr för 2017, en
minskning på 17 procent. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 95 mnkr. I
genomsnitt har hälso- och sjukvården under 2018 haft 33 hyrläkare och 31 hyrsjuksköterskor anlitade
vilket är en minskning jämfört med 2017 då i genomsnitt 44 hyrläkare respektive 49 hyrsjuksköterskor
anlitades.
Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och sjukvården
framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-dec 2018 och jan-dec 2017
(tkr).
(Tkr)

Ackumulerat jan-dec 2018 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

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

Summa

Ackumulerat jan - dec 2017 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

Differens 2018 jmf 2017 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

53 171

224

0

53 395

59 747

0

1 156

60 903

-6 576

224

-1 156

17 869

6 496

7 090

31 455

25 817

3 064

2 144

31 025

-7 948

3 432

4 945

-7 508
430

2 506

730

119

3 355

3 205

12 639

977

16 820

-699

-11 908

-858

-13 465

0

0

2 882

2 882

0

0

2 356

2 356

0

0

526

526

20 931

25 188

71

46 190

27 919

26 131

306

54 356

-6 988

-943

-235

-8 166

9 225

8 862

745

18 832

7 101

12 899

547

20 546

2 124

-4 037

199

-1 714

1 166

1 043

0

2 210

2 629

2 554

0

5 183

-1 462

-1 511

0

-2 973

104 868

42 543

10 908

158 318

126 417

57 287

7 486

191 190

-21 549

-14 744

3 421

-32 871
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Köpt vård
Tabell: Köpt vård för perioden januari - december 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall ack
2018

Budget
ack 2018

-361

-350

Avvikelse

Utfall ack
2017

-11

-335

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-13,7

-19,4

- Fritt vårdsökande

-40,7

-35,6

- Övrig

-103

-66

Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-158

-136

-21

-121

-19

-29

10

-17

-537

-515

-22

-473

Kostnaderna för högspecialiserad vård uppgår till 361 mnkr, vilket innebär en ökning med 26 mnkr eller 8
procent jämfört med föregående år. I och med att kostnaderna till del avser köpt vård utanför södra
sjukvårdsregionen genererar abonnemangsmodellen ett sämre utfall med 5 mnkr jämfört med samma
period 2017. Den största kostnadsökningen redovisas för vårdtillfällen under 600 tkr inom
thoraxkirurgi, neurokirurgi, kirurgi, barn- och ungdomsmedicin samt ortopedi.
Kostnadsökningen för ej högspecialiserad vård på 37 mnkr (31 procent) förklaras främst av kostnader för
utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med. Totalt
uppgår dessa kostnader, som vidarefaktureras till andra regioner, till 33 mnkr. Kostnaden för
vårdgarantin har minskat jämfört med 2017 och det är ortopedin som står för den största minskningen.
Den ökning som tidigare kunde ses inom hörselvård och kirurgi har gått tillbaka och även dessa
specialiteter minskar något. Kostnadsökningen för fritt vårdsökande kan hänföras till ögon-, kvinno-,
ortoped-, kirurg- samt ÖNH-klinikerna.
Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
Trafik
Avvikelsen förklaras till stor del av kostnader för serviceresor för vilka Trafiknämnden har motsvarande
positiva avvikelser, internt eller externt, på intäktssidan. Även övriga externa entreprenadkostnader för
linjetrafiken har ökat.
Läkemedel
Läkemedelskostnaderna uppgår till 711 mnkr vilket är en ökning med 35 mnkr eller 5,2 procent jämfört
med 2017. Kostnadsutvecklingen för läkemedel har varit mycket hög, framför allt under hösten, där nya
cancerläkemedel och läkemedel för små patientgrupper inom exempelvis lungmedicin och barnmedicin
står för de största ökningarna. De största kostnadsökningarna redovisas för klinikläkemedel inom
sjukhusvården. Ökningstakten bromsas av läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. Utfallet inkluderar rabatter med 64 mnkr, som avser smittskyddsläkemedel, läkemedel inom
cancerområdet, blödarpreparat, förbrukningsartiklar diabetes och TNF alfa-hämmare. Rabatterna har
ökat med 148 procent jämfört med 2017.
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Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - december 2018
(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material

Utfall ack
2018

Budget
ack 2018

Avvikelse

Utfall ack
2017

-207

-198

-9

-199

Annat material

-97

-96

-1

-95

Övriga anslag

-144

-199

55

-134

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

-141

-141

0

-134

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-110

-83

-28

-105

Reparation och underhåll inventarier

-58

-61

2

-56

Telefon, datakommunikation och porto

-30

-29

-1

-25

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-46

-43

-3

-46

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

-102

-39

-63

-89

Övrigt,

-206

-208

2

-182

-1 142

-1 097

-45

-1 065

Totalt övriga kostnader

Sjukvårdsartiklar och medicinskt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
insulinpumpar, dialysmaterial, röntgenmaterial och laboratoriematerial.
Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget.
Underskottet för förbrukningsinventarier/-material avser i huvudsak IT-relaterade kostnader.
Avvikelserna för övriga tjänster och övrigt förklaras till stor del av att det centralt inom hälso- och
sjukvården lagts en ”balanspost” (71 mnkr) för att möjliggöra kostnadstäckning av vissa centrums
beslutade underskott.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala utjämningssystemet
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna 39 mnkr lägre än budgeterat. Det försämrade
skatteutfallet vägs dock till stor del upp av att utfallet för den kommunalekonomiska utjämningen är
högre än budgeterat, främst till följd av kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 10 mnkr lägre än budget. Det beror på att statens del
av läkemedelsrabatterna för 2018 blev större än beräknat.
Finansnetto
Den positiva budgetavvikelsen på 75 mnkr för finansnettot förklaras främst av realisationsvinster från
kapital- och pensionsförvaltningen. Under året har försäljningar gjorts för att anpassa innehavet i
enlighet med den revidering som gjorts av reglementet för den finansiella verksamheten.
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Nettokostnadsutveckling
Diagram: Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnader samt utveckling av skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag
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Skatter o generella statsbidrag

Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2018 ökat med 5,8 procent jämfört med
föregående år. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal.
Nettokostnadsökningstakten är högre än genomsnittet i riket som är ca 4,5 procent. Skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag har ökat med 6,2 procent jämfört med föregående år (en skattehöjning
gjordes med 40 öre inför 2018 vilket påverkade utvecklingen med 2,8 procentenheter).
För att skapa en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet krävs det att
nettokostnadsökningen över tid inte överstiger ökningstakten för skatter, utjämning och generella
statsbidrag.
Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2018 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
Tabell: Balanskravsutredning
(Belopp i mnkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen

110

Balanskravsjusteringar

0

Resultat efter balanskravsjusteringar

110

Medel till resultatutjämningsreserv

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

110

Balanskravsresultat från tidigare år

0

Balanskravsresultat kvar att reglera

0

I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2018 var målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag skulle uppgå till 1,1 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 66 mnkr.
Resultatet, efter balanskravsutredning, på 110 mnkr innebär att det finansiella målet för en god
ekonomisk hushållning uppfylls.

39

Resultat per nämnd, mnkr
Utfall
2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Budget
2018

Avvikelse
2018

-4 164

-4 113

-51

-318

-320

2

Regional utvecklingsnämnd

-59

-65

6

Kulturnämnd

-62

-63

1

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

-11

-11

0

-1 076

-1 088

13

-383

-388

4

-6 073

-6 047

-26

Skatteintäkter

4 818

4 857

-39

Statsbidrag

1 319

1 284

35

Resultat före finansnetto

63

94

-30

Finansnetto

47

-28

75

110

66
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Trafiknämnd

Vårdval och tandvårdsstöd
Regionstyrelsen
Verksamhetens nettokostnad

Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat 2018 slutar på -51 mnkr. Resultatet förbättras jämfört med 2017 som
slutade på -140 mnkr, vilket främst förklaras av beslutad tilläggsbudgeten, ökade statsbidrag och lägre
kostnader för hyrpersonal. Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget påverkar resultatet
positivt med ca 55 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,5 procent jämfört med 8,1 procent
2017. Under hösten har kostnadsutvecklingen avseende läkemedel och köpt vård varit mycket hög.
Utfasningen av hyrpersonal har dessutom varit svårare även om kostnaderna för 2018 understiger 2017
års nivå med 33 mnkr. Tillsammans medför dessa faktorer att nämndens resultatmål på +-0 inte nås
och inte heller den prognos på -25 mnkr som lämnades i augusti-rapporten infrias. Sett ur ett såväl
ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är personalsituationen och
förmågan att komma till rätta med vakans-/hyrpersonalproblemet avgörande för möjligheterna att nå
en ekonomi i balans. Diagrammet nedan visar utvecklingen av merkostnad för hyrpersonal, övertid,
sjuklön, fritt vårdsökande och vård inom vårdgarantin. Den positiva förändringen 2018 måste fortgå
med målet att nå minst 2014 års nivåer, vilket i praktiken innebär ett oberoende av hyrpersonal.
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I samband med delårsrapport mars prognostiserades ett underskott för hälso- och sjukvården
innebärande att kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 41 mnkr måste vidtas för att ett nollresultat 2018 skulle kunna nås. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2018-06-18 om resultatmål för
respektive centrum. En uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom centrumen visar att
kostnadssänkningar inkl ökade statsbidrag motsvarande 39,9 mnkr genomförts. Åtgärderna ställs i
relation till de förutsättningar som var kända i samband med att den negativa prognosen på -41 mnkr
lämnades i delårsrapport mars. Generellt kan sägas att planerade åtgärder i stort sett genomförts men
att den ekonomiska effekten blivit mindre än prognostiserat.

Tabell Kostnadsreducerande åtgärder 2018 (tkr)
Åtgärder/område (tkr)
Minskade kostnader hyrpersonal
Lägre kostnader köpt vård
Lägre övertidskostnader
Ej helårseffekt tilläggsbudget
Såld vård
Egen bemanning
OB-bonus
Hemtagning EBUS-undersökning
ACG-ersättning
Statsbidrag utöver plan
Summa åtgärder

PRC vv PRC ans

7 200

PSC
-100
1 000

-2 400
6 800

RPS
435

KBC
1 000
1 500
300
1 000

MSC

MAC HS-gem

1 750
4 000

6 600
-2 500
-3 600
600

1 000
1 000

7 200

5 300

935

41

3 800

1 750

4 600

15 300
15 300

Summa
1 335
2 500
2 050
5 000
4 200
11 500
-3 600
600
1 000
15 300
39 885

Trafiknämnden
Trafiknämndens redovisar för 2018 ett resultat som är 2 mnkr bättre än budget.
Det finns enskilda budgetavvikelser för flera kostnadsställen för året. Störst positiv avvikelse ses inom
Teknik och omkostnader och Öresundståg. Avvikelsen för Teknik och omkostnader beror i första hand
på att installationen av Wifi i fordonen blivit något försenad. Avvikelsen för Öresundståg beror på
återbetalning av hyreskostnader från vagnbolaget Transitio AB. Störst negativ avvikelse ses inom Växjö
stadstrafik och Krösatåg Syd. Avvikelsen för Växjö stadstrafik beror på ökade indexkostnader samt
ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik. Avvikelsen för Krösatåg Syd beror på fordonsproblem och
infrastrukturstörningar som även har lett till lägre intäkter.
Självfinansieringsgraden för 2018 blev 53,4 procent vilket är lägre än 2017 (53,9 procent) men högre än
budget 2018 (52,9 procent).
Regional utvecklingsnämnd
Regionala Utvecklingsnämnden redovisar ett resultat som är 6 mnkr bättre än budget. Överskottet
förklaras främst av att statliga medel har kommit Regional Utveckling tillgodo i högre utsträckning än
budgeterat.
Målet på att de externa intäkternas andel av total kostnadsomslutning ska vara minst 50 procent uppnås
2018.
Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar ett resultat som är 1 mnkr bättre än budget. Överskottet som har genererats
beror på att ungdomsorganisationerna inte har nyttjat sina medel fullt ut samt att några planerade
arbeten inte kom igång under 2018 utan kommer att belasta först 2019.
Styrtalet kring statlig uppräkning i nivå med regional uppräkning har inte uppnåtts. Anslaget från staten
har däremot ökats ytterligare i form av medfinansiering av regionens satsning på bild- och
formutveckling.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Grimslövs folkhögskola redovisar för 2018 ett negativt resultat på 0,5 mnkr i förhållande till budget.
Det negativa resultatet beror bl.a. på att inte tillräckligt många bott på internatet vilket medfört att både
internatet och restaurangen redovisar underskott. Ekhagen, som ännu inte är i bruk, har haft en del
kostnader p.g.a. ombyggnationen som inte är att hänföra till själva investeringen.
Vårdvalsenheten
Vårdvalsenheten är beställarenhet åt regionstyrelsen för vårdval och tandvård (barntandvården och
särskilt tandvårdsstöd). Enheten redovisar ett överskott på 13 mnkr för 2018.
Det redovisade överskottet beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att de
satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 gällande områdena fast
vårdkontakt och hälsosamtal för 50-åringar ännu inte medfört fullt utfall av kostnader. Vidare är utfallet
för besöksersättningar, främst för hembesök och extern provtagning, lägre än budgeterat. Därtill
kommer överskott till följd av att produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud.
Kostnaden för bidrag avseende ST-läkare är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt.
Orsaken till detta är att det under 2017 anställdes fler ST-läkare än vad som budgeterats för och
dessutom höjdes lönen för samtliga ST-läkare inom allmänmedicin. Syftet är att fler fast anställda läkare
ska finnas inom primärvården på ett par års sikt. Dessa satsningar har dock inte finansierats inom
vårdvalet vilket medfört ett underskott på -6 mnkr för ST-läkare
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Barntandvården redovisar ett underskott till följd av att statsbidraget som Region Kronoberg får för
höjningen av åldersgränsen från 19 år till 22 år 2018 inte täcker kostnaderna för barntandvårdspengen
fullt ut.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
Inom Regionstyrelsen redovisas överskott till följd av att regiongemensamma medel inte
förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben samt en positiv
avvikelse för avskrivningskostnaderna. Resultatet påverkas negativt av ökade pensionskostnader till följd av en försämrad pensionsprognos. Regionservice redovisar ett
underskott på 5 mnkr vilket främst beror på beslutade uppdrag som finansieras först
fr.o.m. 2019 såsom utökning tjänster inom IT-verksamheten, uppstart av
sjukhusreception och höjning av OB-tillägg.
Finansiering
Finansieringen för 2018 är 73 mnkr högre än budgeterat. Det beror framförallt på bättre utfall för
finansiella intäkter.

Finansiering, mnkr
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Förändring

2018

2018

2018

2017

mnkr

%
Skatter
Preliminärskatt
Avräkning skatteintäkter

4 837

4 857

-19

-20

4 543

294

-19

-14

-5

4 818

4 857

-39

4 529

289

975

962

13

929

46

-203

-199

-4

-182

-21

45

45

0

45

0

Regleringsavgift

-60

-94

34

-77

17

Bidrag läkemedel inom förmånen

516

526

-10

491

25

45

44

1

44

1

1 318

1 284

34

1 250

68

6 136

6 141

-5

5 779

357

104

25

79

84

20

-57

-56

-1

-38

-19

-52

-49

-3

-36

-16

6 183

6 110

73

5 825

358

Summa skatter

4%

Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsavgift
Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa generella statsbidrag
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
varav finansiell del pensioner
Summa totalt
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7%
5%

6%

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKL i december 2018. Skatteprognosen ger
ett utfall som är 39 mnkr lägre än budget.
Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 10 mnkr lägre än budget. Det beror på att statens del
av rabatterna för 2018 blev större än beräknat.
Regleringsavgift har ett utfall som är 34 mnkr högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen gällande
regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för pensionärer. De finansiella
intäkterna är 79 mnkr högre än budget till följd av försäljningar som gjorts under året för att anpassa
innehaven till gällande reglemente.
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2,1 mdkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2018 är realt -2,8 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent,
och för kapitalförvaltningen -2,6 procent realt. Realiserad avkastning år 2018 i
pensionsmedelsförvaltningen är 58 mnkr och i kapitalförvaltningen 44 mnkr. Region Kronoberg har
inte haft några banklån sedan 2001.

Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten13 och kan delas in i tre delar; likviditetsförvaltning, kapitalförvaltning och
pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna i de olika förvaltningarna är bokförda som omsättningstillgång,
vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Totalt uppgår per
31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2018

2017

-44

25

1 423

1 381

771

713

2 149

2 119

Likviditetsförvaltning (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, miljoner kronor
Likviditetsförvaltning
Den genomsnittliga likviditeten för 2018 uppgår till 1 412 mnkr det är en ökning med 50 mnkr jämfört
med föregående år.
Kapitalförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att
uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Avkastningen i
kapitalförvaltningen för år 2018 var -2,6 procent realt.

2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

329

321

8

23 %

412

381

31

29 %

Räntebärande
värdepapper

1 062

1 056

6

74 %

1032

999

33

71 %

Likvida medel

46

46

0

3%

1

1

0

0%

1 437

1 423

14

100 %

1 445

1 381

64

100 %

Alternativa
tillgångar

Totalt

TABELL: Kapitalförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017

13

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av regionfullmäktige 2017-04-26, § 45.
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Pensionsmedelsförvaltning
Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2018 till 763 mnkr.
2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

331

331

0

43 %

384

337

47

53 %

Räntebärande
värdepapper

381

389

-8

50 %

386

376

10

47 %

Likvida medel

51

51

0

7%

0

0

0

0%

763

771

-8

100 %

770

713

57

100 %

Totalt

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017

Pensionsförpliktelserna
Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen
som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden
under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för
avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2018 till 4 942 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2018

2017

133

139

Pensionsskuld avsättning

1 992

1 784

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 817

2 875

Total Pensionsskuld

4 942

4 798

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor
Den totala pensionsskulden har ökat med 144 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen
har minskat med 58 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 208 mnkr.
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 31
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är en procent sämre jämfört med 2017.

För en mer detaljerad redovisning, se bilaga (Förvaltning av finansiella medel).
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet, patientsäkerhet och att vara en attraktiv arbetsgivare står Region Kronoberg de närmaste åren
inför ett omfattande investeringsprogram. Investeringar som Region Kronoberg gör ska bidrar till
verksamhetsutveckling och möjliggöra effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad
kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att
bibehålla kapacitet eller standard. Extra utrustningsbehov av inventarier uppstår i samband med att flera
verksamheter flyttar ut från centrallasarettet i Växjö till hyrda lokaler i Dockan-huset.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik,
medicinsk teknik och övriga inventarier och fastigheter. En specificering görs för investeringar i
utrustning och inventarier för intäktsfinansierad verksamhet.
Under året fattades nedanstående investeringsbeslut för Region Kronobergs strategiska investeringar:



Om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett, klar för inflyttning i etapper fram till år 2025
Påbörjad utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon

Region Kronobergs investeringar uppgår 2018 till 602 mnkr, och jämförts med budget är
investeringsvolymen 95 mnkr lägre och jämfört med investeringsplanen är investeringsvolymen 60
mnkr lägre.
Utfall 2018

Budget 2018

Investeringsplan 2018

Utfall 2017

Fastigheter

418

530

444

196

Medicinsk teknik och övriga inventarier

108

92

122

59

Informationsteknik

49

33

53

35

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet och oförutsett

27

42

43

23

602

697

662

314

(Belopp i mnkr)

Totalt

TABELL: Investeringar 2018 jämfört med budget, investeringsplan och utfall föregående år

Självfinansieringsgraden var under 2018, 55 procent(årets resultat tillsammans med nivån på
avskrivningarna i relation till investeringarna).
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Större investeringar under 2018
Fastigheter

Belopp i mnkr

Vuxenpsykiatrin på Sigfrid

235,8

Habiliteringen på Sigfrid

59,2

Specialisttandvården

19,1

Vårdavdelning hus 1B & 1F LL

13,2

Byte ställverk CLV

9,0

Ombyggnation Ekhagen

7,3

Hus M Ljungby

4,8

Smärre ombyggnationer CLV

34,9

Smärre ombyggnationer LL

18,2

Smärre ombyggnationer övriga anläggningar

6,6

Medicinsk teknik och övriga inventarier
Röntgengenomlysningssystem (C-bågar)

7,9

Hjärtövervakningsutrustning

4,7

Anestesiarbetsstationer

13,3

SPECT/CT

6,4

Mammografimodaliteter

8,0

Återanskaffning ambulansfordon

13,5

Sesam och GCK

2,4

Gemensam missbruksmottagning

1,5

Ekhagen kurs & konferens

1,4

Restaurang Strandbjörket

1,3

Hudmottagning Dockan

2,6

Klinisk kemi Växjö och Ljungby

11,2
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Informationsteknik
IT-infrastruktur - Generalplan 2018

1,2

IT-system Ekonomi - Beslutstöd- och planeringssystem

2,4

IT-system Ekonomi - Nytt ekonomisystem

2,3

IT-system Ekonomi - Självbetjäning och betalning

1,2

IT-system Katalog - Utveckling Verksamhetskatalog

1,4

IT-system Medicinsk service - Nytt röntgeninformationssystem

2,7

IT-system Trafik - Nytt CRM-system

1,2

IT-system Trafik - Realtidssystem

1,0

IT-system Trafik - Nytt resesystem

2,7

IT-system Trafik - WiFi till bussar

2,0

IT-system Vårdinformation - Integration Mobimed

0,9

IT-system Vårdinformation - Ny funktioner i Cosmic

3,4

IT-arbetsplats - Microsoft office

9,9
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EKONOMISKA FAKTA – FEM ÅR I SAMMANDRAG
Ekonomisk fakta, (mnkr om inget annat anges)

not

2018

2017

2016

2015

2014*

1

12,00

11,60

11,60

11,60

11,21

199 397

197 283

193 906

191 062

188 793

Verksamhetens nettokostnader

6 073

5 740

5 421

5 126

4 659

Personalkostnader

3 882

3 609

3 429

3 262

3 046

Hyrpersonal

159

192

156

115

73

Köpt vård

537

473

467

438

378

Såld vård (inkl tandvård)

498

447

405

379

390

711

676

647

616

558

515

491

460

440

417

Trafikkostnader, linjetrafik

540

516

492

478

457

Patientavgifter

162

156

160

165

460

Specialdestinerade statsbidrag

208

125

122

71

112

Trafikintäkter, linjetrafik

288

278

275

256

253

Avskrivningar

221

206

206

201

186

Årets investeringar

602

314

283

269

253

6 137

5 779

5 504

5 179

4 801

Årets resultat

110

84

90

52

156

Justerat resultat enligt balanskravet

110

84

90

9

149

Avsättning pensioner

1 992

1 784

1 650

1 548

1 419

Pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)

2 817

2 875

2 974

3 070

3 121

1 540

1 430

1 346

1 256

1 175

30,6

32,0

32,0

31,8

32,4

Utdebitering, kr
Antal invånare, 1 nov

Läkemedelskostnader
Statsbidrag läkemedelsförmånen

Skatteintäkter och generella statsbidrag

2

2

Eget kapital
Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Genomsnittlig likviditet under året

-25,4

-32,3

-38,7

-46,0

-53,7

1 412

1 362

1 298

1 308

1 087

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

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

Not

miljoner kr

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Verksamhetens intäkter

2

1 670

1 525

Verksamhetens kostnader

3

-7 523

-7 059

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

-221

-206

-6 073

-5 740

Skatteintäkter

5

4 818

4 529

Generella statsbidrag och utjämning

6

1 319

1 250

Finansiella intäkter

7

104

86

Finansiella kostnader

8

-57
110

-40
84

9

110

84

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

110

84

4

221

206

Gjorda avsättningar

20

208

134

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

0
539

4
429

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

-85

0

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

-4

-1

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)

24

194
644

48
475

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

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

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-32

-15

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-571

-300

Investeringsbidrag

11, 12

0

2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

3
-600

1
-313

13, 14

1

0

22

5

-1

-4

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

44
46

0
0

Årets kassaflöde

90

161

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

2120

1958

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 210

2 120

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Omklassificering investeringsbidrag
Ökning/minskning checkräkningskredit

23

51

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

10

48

35

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 538

1 216

Maskiner och inventarier

12

475

426

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

31

32

2 165

1 782

miljoner kr

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

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

57

53

Kortfristiga fordringar

16

598

513

Kortfristiga placeringar

17

2 194

2 094

Kassa och Bank

18

16

26

Summa omsättningstillgångar

2 865

2 686

Summa tillgångar

5 030

4 468

1 385

1 301

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

110

84

1 540

1 430

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

20, 21

Summa avsättningar

1 992

1 784

1 992

1 784

Skulder
Långfristiga skulder

22

7

2

Skuld till kreditinstitut

23

44

0

Kortfristiga skulder

24

1 446

1 252

Summa skulder

1 497

1 254

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 030

4 468

2 267

2 314

550

561

8

8

432

472

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

52

25

NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCI PER

Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i
Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2018 stått
still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning
om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av landstingets totala skatteintäkter och
generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver
därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är
huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för år 2018 ingår den definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning för år
2018. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendationen RKR 4.2.

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

Övriga intäkter
Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisades
tidigare år av systemtekniska skäl netto, det vill säga investeringsbidraget reducerade det bokförda värdet på
investeringen. Från och med år 2018 redovisas samtliga investeringsbidrag i enlighet med RKR 18 och
investeringsbidragens ingående balans omklassificerades till skuld per 1 januari 2018.

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

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26. Region Kronoberg tillämpar i enlighet med RKR 21
säkringsredovisning på valutarisken för utländska värdepapper. Den säkrade risken utgörs av värdeförändringar i
framtida kuponger och ursprungligt investerat belopp på grund av förändringar mellan svenska kronor och
utländsk valuta. Säkringsredovisningen finns närmare beskriven i säkringsdokumentationen.

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

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

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

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

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

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 december 2018 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda
löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.

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

Verksamhetens intäkter
2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

9 256

8 717

Interna intäkter för verksamheten

-7 586

-7 192

Summa

1 670

1 525

0

13

Verksamhetens intäkter inkl interna poster

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

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Not 3

Verksamhetens kostnader

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

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

-15 109

-14 251

7 586

7 192

-7 523

-7 059

-221

-206

-7 743

-7 266

För specifikation av kostnaderna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Not 4

Avskrivningar
2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

19

16

Avskrivningar byggnader och anläggningar

96

94

Avskrivningar maskiner och inventarier

105

96

Summa

221

206

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

56

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

4 837

4 543

-14

7

-5

-20

4 818

4 529

Not 6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

975

930

45

45

516

491

45

44

-203

-182

-60

-77

1 319

1 250

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Utdelningar värdepapper

12

4

Räntor

12

12

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper

79

68

Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 8

1

2

104

86

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Finansiella kostnader

-3

-1

Ränta på pensionskostnader

-49

-36

Övriga finansiella kostnader

-5

-4

-57

-40

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

110

84

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

Summa

Not 9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat

57

0

0

110

84

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

112

103

-Årets aktiverade utgifter

32

15

-Rättelse utrangerade tillgångar år 2017

-9

0

0

-6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

134

112

Ingående avskrivningar

-76

-66

-19

-16

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

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets förändringar:
-Årets avskrivningar

9

-Rättelse utrangerade tillgångar år 2017
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 11

0

6

-86

-76

48

35

2018-12-31

2017-12-31

3 001

2 816

418

196

0

-12

3 419

3 001

-1 785

-1 702

-96

-94

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

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

0

12

-1 881

-1 785

Mark
Ingående anskaffningsvärde

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 538

1 216

-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Maskiner och inventarier
2018-12-31

2017-12-31

1 176

1 429

132

110

0

-2

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag

4

0

-9

0

-29

-362

1 274

1 176

Ingående avskrivningar

-770

-1032

-Årets avskrivningar

-105

-96

-Omklassificering investeringsbidrag
-Rättelse utrangerade inventarier år 2017
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9

0

26

357

-841

-770

Ingående balans

21

27

-Utgifter under året

21

-7

Utgående balans

42

21

475

426

-Rättelse utrangerade inventarier år 2017
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar

Utgående restvärde enligt plan

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

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2018-12-31

2017-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

50%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Övriga aktier och andelar:

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

0%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
34

2%

0

0

14%

0
0

0
0

72

72

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

Långfristiga fordringar

Fordran Ryssbygymnasiet AB
Fordran Småland Airport AB
Summa

Not 15

2018-12-31

2017-12-31

23

24

8

8

31

32

2018-12-31

2017-12-31

Förråd

Förråd

57

53

Summa

57

53
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Kortfristiga fordringar
2018-12-31

2017-12-31

Kundfordringar

201

166

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-28

-24

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

243

196

Fordran skattekonto

75

0

Statsbidragsfordringar

89

100

Övriga kortfristiga fordringar

19

75

598

513

2018-12-31

2017-12-31

321

381

Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

Aktier överlikviditetsförvaltning

331

337

1056

999

388

376

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

46

1

Likvida medel pensionsförvaltning

51

0

2 194

2 094

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2018-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

321

321

330

Aktier pensionsförvalting

331

331

331

1056

1056

1062

388

388

380

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

46

46

46

Likvida medel kapitalförvaltning

51

51

51

2 194

2 194

2 200

2018-12-31

2017-12-31

Kassa

0

1

Bank

15

25

Summa

16

26

Aktier pensionsförvalting
Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor pensionsförvaltning

Summa

Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor kapitalförvaltning

Summa 2018-12-31

Not 18

Kassa och bank

61

Not 19

Eget kapital
2018-12-31

2017-12-31

1 430

1 346

110

84

1 540

1 430

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

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

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2018-12-31

2017-12-31

1784

1650

Pensionsutbetalningar

-38

-34

Nyintjänad pension

159

113

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

33

25

Förändring av löneskatt

40

26

1

0

12

5

1 992

1 784

95

95

Ingående avsättning

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

Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet
Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg
skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår
till 0,7 mnkr.

Not 21

Pensionsförmåner
2018-12-31

2017-12-31

0

1

10

3

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

Förmånerna omfattar 1 styck överenskommelse avseende särskild avtalspension och 6 stycken med
visstidspension.
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Not 22

Långfristiga skulder
2018-12-31

2017-12-31

Investeringsbidrag, maskiner och inventarier

6

0

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

2

2

Summa

7

2

2018-12-31

2017-12-31

Checkräkningskredit

44

0

Summa

44

0

Långfristiga skulder

Not 23

Skuld till kreditinstitut

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.

Not 24

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2018-12-31

2017-12-31

508

333

83

45

332

322

Personalens källskatt

63

58

Upplupna arbetsgivaravgifter

66

62

Avgiftsbestämd ålderspension

139

142

40

35

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

Förutbetalda skatteintäkter
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

63

215

255

1 446

1 252

Not 25

Ansvarsförbindelser
2018-12-31

2017-12-31

2 875

2 974

-129

-127

47

-8

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

45

58

Förändring löneskatt

-11

-19

Övrigt

-10

-3

2 817

2 875

95

95

8

8

432

472

3 256

3 355

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Kulturparken Småland AB
AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 517 mnkr samt enskilt garanterat
för 104 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 5 984 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:

Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg har hösten 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2018-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 275 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 252 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2018 uppgår premien till 26,4 mnkr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2018-12-31

2017-12-31

-1

-1

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

2

1

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar

0

4

Summa

0

4

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

65

STIFTELSER OCH BOLAG
Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett antal stiftelser och bolag. Region Kronoberg är
enligt lag inte skyldig att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En
konsolidering har heller inte bedömt tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs
resultat- och balansräkning. Nedanför redovisas istället varje bolag och stiftelse separat.
AB Destination Småland, 100 procent
Bolaget är ett helägt bolag vars uppdrag är att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga
intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En
viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell
och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga
Smålandslän ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland.
Under 2018 har satsningen på Nationalparksdestination Åsnen fortsatt med företagsutvecklande
insatser. AB Destination Småland har under 2018 drivit ett projekt med fokus på mat och måltid. I
Glasriket pågår nu ett destinationsutvecklingsprojekt där AB Destination Småland spelat en viktig roll
i initierandet av projektet. Utvecklingsinsatser pågår inom tre prioriterade teman, Mat, Natur och
Design.De stora internationella marknadsinsatserna som har skett under 2018 har skett inom ramen för
det Smålandsgemensamma samarbetet i Masterplan. Här har fokus varit på marknaderna Tyskland,
Nederländerna, Norge och Danmark samt på våra prioriterade teman, Mat, Natur och Design.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 7,5 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett överskott på 0,2 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick
år 2018 till 7,2 mnkr (varav 1 mnkr i extra utvecklingsanslag).

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

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 55,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett överskott på 0,3 mnkr.

Kulturparken Småland AB, 59 procent
Kulturparken startade sin verksamhet i oktober 2008 och ägs till 41 procent av Växjö Kommun och 59
procent av Region Kronoberg. Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv
samt fullgör regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt annan kulturell verksamhet.
Bolaget bedriver verksamhet vid följande arenor/mötesplatser: Smålands museum/Sveriges
glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kulturarvcentrum Småland med Kronobergsarkivet, Kronobergs
lantbruksmuseum, Ryttmästargården, Kronobergs slottsruin samt Ångaren Thor.
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Antalet besökare på våra olika arenor har minskat något jämfört med 2017. Helårssammanställningen
visar på en minskning med 3 450 besökare, till 113 860 besökare. Under verksamhetsåret har däremot
antalet konferenser ökat markant och antalet konferensdeltagare har därmed ökat med närmare 3 500
personer.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 34,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett mindre överskott. Under år 2018 har Region Kronoberg utbetalat drygt
13,8 mnkr i driftsbidrag (varav 3 mnkr extra till Migrationshistorisk utställning).

Smaland Airport AB, 55 procent
Region Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Växjö Småland Airport AB. Flygplatsen ägs till
resterande del av Växjö och Alvesta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Växjö Småland Airport AB samt
annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvuduppdrag är att ta tillvara och utveckla
kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.
Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och
studier.
De sista 2 åren har flygplatsen haft en extremt stor passagerartillväxt. Nya linjer samt utökad charter har
bidraget till utvecklingen. 2018 slog flygplatsen ”all time high” och slutade på över 278 000 passagerare.
Bolagets intäkter följer tyvärr inte passagerarutvecklingen. Postflyget valde under våren 2018 att avsluta
sin verksamhet på Växjö och bolaget har ännu inte lyckats kompensera det intäktsbortfallet med annan
aktivitet. Resultatet för perioden är betydligt sämre än budget och föregående år. Detta beror till stor
del på stort underskott vid ”flygkalaset”, högre personalkostnader pga. utökad trafik och lansering av
KLM:s linje till Amsterdam.
Det statliga driftbidraget har återigen varit på agendan under året. Ett krav från trafikverket för att få ta
del av pengarna har varit att respektive flygplats måste ha ett SGEI förordnande från sin ägare. För de
flygplatser som överstiger 200 000 passagerare måste SGEI förordnandet vara notifierat hos EU
kommissionen. Bolagets notifiering är därmed prioriterad.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 55,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett underskott på -6,0 mnkr. Bolaget har sedan år 2011 fått driftsbidrag från
ägarna på 14 mnkr år 2011 och därefter 10 mnkr årligen. Flygplatsens ägare har uttalat sin
avsikt att fortsätta stödja Växjö Småland Airport AB med driftbidrag tills verksamheten ger ett
positivt ekonomiskt resultat.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent
AB Regionteatern ägs till 49 procent av Region Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge med
29 procent och Växjö kommun med 22 procent av aktierna i bolaget.
Bolagets uppdrag är att bedriva teaterverksamhet samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i
Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid barn- och ungdomsteater samt amatörteater i
båda länen. Bolaget ska arbeta för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper. Verksamheten
ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet samt vara politiskt och ideologiskt oberoende.
Det arbetade som påbörjades med en delvis förändrad verksamhetsinriktning under hösten 2017 har
fortsatt under 2018. Utöver turnéverksamheten spelas fler föreställningar och fler aktiviteter sker på de
egna scenerna i Växjö och Karlshamn. Antalet föreställningar och övriga aktiviteter uppgick till 1 048 st,
varav antal teaterföreställningar var 440 st fördelade på 8 produktioner, antalet dansföreställningar var
93 st fördelade på 8 produktioner och övriga aktiviteter uppgick till 515 st. Den sammanlagda publiken
var 40 295 personer.
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-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 40,8 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett överskott på 0,1 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick
år 2018 till 11,9 mnkr medan det statliga anslaget år 2018 totalt utgjorde 13,3 mnkr. Den
underbalanserade budget som styrelsen fattade beslut om för 2018 med 0,3mnkr har varierat
kraftigt under året. För helåret avviker resultatet positivt från budget med drygt 0,4 mnkr.
Ägaranslagen räknas årligen upp i enlighet med konsortialavtal parterna emellan. För år 2018
enades ägarna om en uppskrivning med 2,4 procent. För det statliga anslaget gjordes en
uppskrivning år 2018 med drygt 1,5 procent.

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent
Region Kronoberg äger Almi Företagspartner Kronobergs län AB tillsammans med majoritetsägaren
ALMI Företagspartner AB, det nationella moderbolaget.
Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att
medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Bolaget erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa
och utvecklas.
Under 2018 påbörjades projektet VÄXARENA 2.0. Syftet med projektet är en kraftfull satsning på
företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala,
nationella och internationella marknaden. Projektet bygger på prioriteringarna i
strukturfondsprogrammet för Småland och öarna samt inriktningen i RUS. Målet är att 150 företag
under en tre års period skall ha genomgått djupare insatser i syfte att öka sin konkurrenskraft och
tillväxt genom att delta i 12 st Tillväxtprogram. Projektet påbörjades 2018 och avslutas 2020 (avslut
2021) och finansieras av EU Regionala fond, Region Kronoberg samt alla länets kommuner.
Enterprise Europe Network, EEN är världens största stödnätverk för innovativa små och medelstora
företag med internationella ambitioner. Almi får genom EEN ekonomiska resurser, en verktygslåda och
ett nätverk att utnyttja för rådgivning och kontaktförmedling åt regionens små och medelstora företag
som vill satsa internationellt. Erbjudandet består av: kostnadsfri rådgivning om import och export, EUregler och EU-finansiering. Enterprise Europe Network, EEN, täcker även Blekinge och Kalmar län.
-

Bolagets rörelseintäkter för år 2018 uppgick preliminärt till 23,1 mnkr och årets preliminära
resultat för år 2018 visar ett överskott på 2,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på låg
bemanning. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget år 2018 uppgick till 7,4 mnkr.

Företagsfabriken i Kronoberg AB, 33,3 procent
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs till 33,3 procent vardera av Region Kronoberg, Videum AB,
Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB.
Bolagets ändamål är att effektivisera kunskapsöverföringen och kommersialiseringen av akademiska
avknoppningar samt stötta kunskapsintensiva företag.
Bolaget bedriver två spår i verksamheten. Det ena är Bravo Hub som är en mötesplats för
entreprenörer som vill nätverka och samarbeta med andra entreprenörer eller för företag som är på väg
in till inkubatorn för att få ta del av stöd och affärsutveckling. Det andra spåret är
inkubatorsverksamheten som affärsutvecklar unga tillväxtbolag att nå en internationell marknad.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 3,1 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett mindre överskott. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick år
2018 till 1,1 mnkr.
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IT-plattform Småland och Öland AB, 50 procent
IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland Turism AB lösts ut under 2018, till 50
procent vardera av Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.
Bolaget uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform för
turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 1,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett underskott på -0,3 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2018 till 0,8 mnkr.

Kust till Kust AB, 12,5 procent
Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom
Kust till Kustbanans trafiksystem.
Öresundståg AB, 12 procent
Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige,
inom avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och
utveckling.
AB Transitio, 5 procent
Region Kronoberg äger tillsammans med andra svenska trafikhuvudmän AB Transitio som är ett
samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska
trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för
fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon
mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.
Samtrafiken i Sverige AB, 2,1 procent
Region Kronoberg äger bolaget tillsammans med 37 andra svenska trafikföretag. Samtrafiken är ett
tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer
pålitligt. Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, biljetter, stationer, information,
trafikstörning och tillgänglighet medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), 2 procent
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett rikstäckande försäkringsbolag vars
huvuduppgift är att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Löf:s
slutkund är de patienter som drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning
till patienter som skadats i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löf är ett
ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga landsting och regioner. 2018 var premieinbetalningen
26,4 mnkr.
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 1,9 procent
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och
stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka
patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Investeringar i
flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. Förbundets medlemmar består av
alla landsting och regioner i Sverige. 2018 uppgick medlemsbidraget till 0,2 mnkr.
Kommuninvest Ekonomisk Förening, 0,55 procent
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till ändamål
att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina
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medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas
upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på
det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan
samtliga medlemmar har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen.
Inera AB, 0,1 procent
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är från år 2017 majoritetsägare i Inera AB. Alla regioner äger
fem aktier vardera och även kommunerna har ägarandelar. Inera koordinerar och utvecklar
gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Uppdraget är att
förvalta, utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma
regelverk och standarder. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer inom e-hälsoområdet,
exempelvis regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, Fou och ideella organisationer samt
marknadens aktörer.
Stiftelsen Musik i Kronoberg
Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen är att
i första hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med Stiftelsen
Musik i Skåne, med Region Skåne som huvudman, äger man Musik i Syd AB. Stiftelsen Musik i
Kronobergs huvudsakliga verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag och vidarebefordra
dessa till Musik i Syd AB. Styrelsen för Musik i Syd AB, med ledamöter från de två stiftelsestyrelserna,
har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands Musikarkiv, finns hos Musik i
Syd AB. Kammarorkestern Musica Vitae är en integrerad del av verksamheten och orkestern har fått en
allt starkare förankring i hela regionen.
Syftet med Musik i Syd är att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är
ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig
även utanför de större städerna. Musik i Syds verksamhet för barn- och ungdomar har hög prioritet och
erbjuder konsertupplevelser med levande musik inom många olika genrer. För Musik i Syd är det viktigt
att värna om och stimulera barn och ungdomars eget musikutövande. Exempel på detta är den
riksomfattande tävlingen Musik Direkt som har en stark förankring i Kronoberg.
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BILAGOR
Uppföljning av uppdrag, Budget 2018-2020
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Kvalitetsuppföljningar inklusive
läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg
ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

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

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 %
allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval Kronoberg
ska stimulera fler specialistområden
inom vårdvalet att föra vården
närmare patienterna

Klar

Regleras i
uppdragsspecifikation av
Regionfullmäktige

Klar

Vårdval hud har förlängts
tom 2019 och en översyn
av ersättningsmodell och
verksamhet ska göras
under 2019

Hanterat
(Kommer att vara en
pusselbit i fortsatt
arbete med Ny Nära
Vård)

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. HSD medverkar i
nationell grupp på SKL. Ny
lagstiftning för utskrivning
av patient har lokalt
arbetats in i ett regelverk
tillsammans med länets
kommuner. Nästa steg blir
att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
Äldrehälsa Kronoberg i
länets västra del och nu
även i östra länsdelen.
Slutbetänkandet avseende
Ny nära vård kommer att
presenteras under 2020.
Tilläggsbudget tillförts för
bla fast vårdkontakt.

Klar

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

Vårdval plus ska avskaffas

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.
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kontinuitet. Just nu ca 800
vårdplaner i psykiatrin.

Klart

Arbetet med att utveckla
den sk Skottlandmodellen
för Kronoberg pågår. Det
innebär samhandling och
samverkan mellan hälsooch sjukvård, idéburen
sektor, polis, skola och
socialtjänst utvecklat såväl
det främjande arbetet som
det förebyggande i form av
tidiga samordnade insatser.
Politiska beslut finns i
samtliga berörda nämnder
för 2018 för fortsatt
utvecklings- och
förbättringsarbete
med ”Barnens bästa
gäller!”.

Klart

Nya rutiner fr om 2018
avseende
klagomålshanteringen är
klara och impplementerade.
Fortsatt trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar pågår.
Patientsäkerhetskulturenkät
är genomförd och resultatet
tas omhand inom respekive
verksamhet med stöd av
patientsäkerhetsnätverket.

Modellen är
implementerad och
klar.
Kontinuerligt arbete

Fungerat förvånansvärt bra
under 2018 med hänsyn till
läkarbrist i primärvården.

Pågående

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

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Pågående

Inom ramen för principen
"en ingång in" finns en plan
för LL. Saknas dock i
nuläget medel för en
implementering eftersom
detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.
Arbetet kommer att
hanteras i samband
med ”Ny nära vård”

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på

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

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet
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Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättningsmodeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt

Inrätta modell för fast vårdkontakt för
patienten

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

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

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
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Pågående

Arbetet ingår i
implementering av
Utvecklingsstrategin och är
en del i personcentrerad
vård. Är inarbetat i VP.
Arbetet pågår på flera
enheter med att införa flera
delar eller hela konceptet
för patientkontrakt

Pågående

Arbetet ingår i
implementering av
Utvecklingsstrategin och är
en del i personcentrerad
vård
Utvecklingsarbetet pågår
och i första hand inom
primärvård och psykiatri
Inte mätbart under 2018
men det kommer att vara
möjligt under 2019

Hanterat
(Kommer att vara en
pusselbit i fortsatt
arbete med Ny Nära
Vård)

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. Planering och
struktur för implementering
är klar och det fortsatta
arbetet pågår i bred
samverkan. HSD
medverkar i nationell grupp
på SKL. Nästa steg blir att
på nationell nivå definiera
ett övergripande uppdrag
för framtidens primärvård.
Slutbetänkandet ska
presenteras i mars 2020. I
regionen pågår Äldrehälsa i
både västra och östra
länsdelen samt Barnens
bästa i Kronoberg gäller i
samverkan med polis och
länets kommuner. Mobil
läkare finns nu tillgänglig i
östra länsdelen

Klart

Ingår i det stora
förbättrings- och
utvecklingsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.
Dessutom planeras en
förstärkning av
familjehälsan med syfte att
bättre ge stöd till barn och
ungdomars psykiska hälsa.
Hanterat i givet uppdrag till
både BUP och
Familjehälsan

Klart

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

Invånarnas hälsa ska vara jämlik

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

Vården ska flyttas närmare
patienterna bland annat genom
mobila och digitala lösningar

Personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk
sjukdom ska regelbundet erbjudas
hälsoundersökningar, detta för att
stärka gruppens hälsa generellt. Detta
ersätter tidigare uppdrag om att
integrera somatisk och psykiatrisk
vård
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Klart

Region Kronoberg
genomför regelbundet
kartläggningar av såväl
barn och ungdomar som
vuxna. Avdelningen för
folkhälsa och social
utveckling ansvararför det.

Pågående
(Långsiktigt
pågående arbete
kopplat till ehälsostrategin)

Piloter pågår med att testa
videobesök startade under
november med
målsättningen att
breddinföra under 2019.
När det gäller fler
möjligheter att boka besök
via webbtidbok har det
under senare delen av
2018 skett en stor ökning
av enheter som erbjuder
tjänsten.
Mobil läkare finns i
Markaryd och Växjö

Klart

1 Sep 2017 startade
vuxenpsykiatrin sitt arbete
med hälsomottagning.
Detta innebär att patienter
med vissa läkemedel som
vi vet kan påverka den
somatiska hälsan ska
erbjudas somatisk
undersökning och samtal
kring hälsofrämjande
insatser. Kliniken har i sitt
arbete varit med i ett SKLprojekt och utbildade
hälsocoacher håller i detta.
Vi hoppas kunna följa upp
effekterna i
kvalitetsregistret ”kvalitetsstjärnan”. Planering pågår
för att också erbjuda
personer med Downs
syndrom samma möjlighet.
En modell är etablerad.

Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i
samverkan med
HSN

Status

Kommentar

Klart

Språkpraktikprojektet pågar.

Klart

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

Erbjuda nyanlända med
bekräftad vårdkompetens praktik
inom vården

Klart

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

Fortsätta att stimulera
medarbetare att delta i
forsknings-och utvecklingsprojekt

Pågående

Arbetet bedrivs genom FoU.

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

Klart
(Etablerat arbetssätt
Kontinuerligt arbete)

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

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Klart
(arbete i samverkan
med SKL och övriga
landsting/regioner)

Utfasningsplan antagen av HSnämnd juni 2017. Region
Kronoberg är bland de regioner
och landsting som minskar sina
kostnader mest 2018.

Pågående

Arbete pågår med att avskaffa
delade turer . Arbetet blev inte
klart under 2018 och kommer
att arbetas vidare med under
2019.

Pågående

Projekt med fokus på
kompetensutveckling gällande
schemaläggning och
bemanningsplanering
tillsammans med
implementering av digitalt stöd
för dessa processer pågår och
kommer att arbetas vidare med
under 2019.

Pågående

Ett pilotprojekt med
mentorstjänster för erfarna
medarbetare genomförs för
sjuksköterskor och
undersköterskor.
Arbete pågår kring modeller för
karriärvägar och en inventering
av nuvarande modeller hos
andra regioner har skett under
2018.

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

Delade turer ska avskaffas

Utveckla lösningar för
schemaläggning med inriktning
på den personacentrerade
vården

Arbeta fram tydliga karriärtrappor
kopplade till
kompetensutveckling
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Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Status

Kommentar

Klart

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

Pågående

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

Pågående

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

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom
hälso- och sjukvården ska
genomföra produktions- och
kapacitetsplanering
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Arbetet pågår och arbetsgrupp är
bildad. Ska presenteras under 2019.

Pågående

Planeras att genomföras tillsammans
med Linnéuniversitetet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan med olika
parter.

Klart

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

Klart

Det som aktuellt nu är planering som
pågår för en utökning av ambulans till
Lessebo kommun. En ambulans ska
vara på plats i novemberr 2018.

Klart
(implementerat
arbetessätt,
ständigt
pågående)

Under 2018 arbetas det med en
gemensam struktur för identifiering och
prioritering samt uppföljning av hälsooch sjukvårdsövergripande
patientprocesser i behov av utveckling.
Behovet identifieras utifrån
verksamheternas och centrumens
bedömning av nuvarande och
prognostiserade utfall samt förväntad
effekt. Prioriteringen beslutas av hälsooch sjukvårdens ledningsgrupp. Fokus
senaste åren har varit standardiserade
vårdförlopp för cancer som främst
fokuserar på ledtider. Detta har tagit
väldigt stora resurser i anspråk och
delvis påverkat tempot i vår
ursprungliga patientprocessplan.
Just nu är det osäkert om målet 100 %
kommer att uppnås på grund av att det
saknas tillgång till utdata och beslut
kring användning av
uppföljningssystem.Förstudie Cosmic
Insight planeras. Detta verktyg kan ge
verksamheten bra kliniska utdata.

Pågående

Införande av produktions- och
kapacitetsplanering fortgår i berörda
verksamheter. Primärvården har dock i
dagsläget problem att fullfölja PoKarbetet pga. bristen av läkare. Vilket
medfört att den lagda tidplanen inte har
kunnat hållas. Fokus och resurser
kommer att läggas på de verksamheter
där det är störst behov.
Samtliga enheter var ett orealistiskt mål

med de resurser som fanns att tillgå.
Data i Qlikview så att verksamheten
kan följa sin produktionsplan finns.
PoK-modellen har förfinats och
utvecklats som ett verktyg för
produktions- och kapacitetsuppföljning.

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

Pågående

I de ordinarie planeringsrutinerna och
bedömningarna i det löpande arbetet
används de olika verktygen och
åtgärderna. Vad gäller förväntade
effekter har också ett omfattande
arbete startats som omfattar all
verksamhet i Region Kronoberg, inte
bara hälso- och sjukvården. Det
samlade systemstödet och verktygen
är en del i det ordinarie uppföljningsoch analysarbete som genomförs.

Klart

Svårt att mäta men arbete pågår. Via
RCC inventeras lämpliga studier som
kommuniceras direkt till de olika
verksamheterna. En utbildning för hur
verksamheten ska hantera kliniska
studier är planerad. Den är riktad till
verksamhetschefer och sjuksköterskor
kommer genomföras under året.

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

Pågående

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

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens regionbussar

Klar

WiFi är nu installerat i samtliga av
länets 180 regionbussar

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens tåg

Pågående

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

Pågående

Plan är under framtagande

Pågående

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

Klart
(Implementerat
arbetssätt - i det
övergripande
arbetet med ehälsa)

Arbetet med utveckla webbtidbok för
bokning av besök är under
implementering. Det kan nu erbjudas i
varierande omfattning. Det pågår också
arbete för att breddinföra videobesöken
under 2019. Piloter startar det
föreberedande arbetet i november

Pågående

De nyanländas kompetens inventeras
vid olika tillfällen av AF, kommuner och
rekryterare. Det pågår dessutom
projekt som fokusera på en effektivare

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

Trafiknämnden

Region Kronoberg ska vara en drivande
utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för
Region Kronobergs forskningsoch utvecklingsarbete
Stimulera deltagande i
forskning-och utveckling inom
vården, särskilt grön
rehabilitering

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Löpande utveckla och
implementera eHälsoarbetet
tillsammans med länets
vårdcentraler

Regionala
utvecklingsnämnden

Inventering av nyanländas
kompetens med inriktning på
näringslivet
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kartläggning. Arbetet kommer att riktas
mot att flera arbetsgivare kan få
konkreta verktyg, metod och inspiration
kring mottagning av arbetssökare
utifrån en bredd mångfald. Just nu
analyseras möjligheter
till ”konsultimme” och en
lanseringskonferens.

Initera nätverk för företag inom
hjälpmedelsbranschen

Stödja den sydsvenska
skogsforskningen

Kulturnämnden

Tillsammans med kommunerna
ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda
småföretag och ideella
organisationer utbildning i att
lämna anbud på offentlig
upphandling
Uppmuntra kulturarrangörer att
hitta okonventionella arenor för
att nå ut till fler människor, till
exempel på äldreboenden och
att inkludera nyanlända i
kulturaktiviteter.

78

Pågående

Förstudie kring
innovationsplattform ”Verklighetslabbet”
genomförd. Vidare samverkan med
näringslivet inom innovation och
hjälpmedelsbranschen kommer ske
under 2019.

Pågående

Arbetet genomförs inom ramen för den
regionala skogsstrategin. Skog- och
träcentrum Syd arbetar inom tre
områden; utbildning, forskning och
innovation. Inom utbildning utformar
Linnéuniversitetet och SLU en
gemensam masterutbildning. Inom
forskning genomförs FRAS, Framtidens
skogsskötsel i södra Sverige, här
samlas sex doktorandprojekt i
samverkan mellan SLU, Skogforsk och
LNU. FRAS anordnar även seminarier
och exkursioner. Inom innovation har
arbetet pågått med en
förstudieansökan till ERUF och utifrån
ett positivt förhandsbesked från
Tillväxtverket i december 2018 kommer
förstudien att genomföras under 2019.
Resultatet från förstudien kommer att
användas till en ERUF-ansökan 2019
för ett fullskaligt projekt med start 2020.

Klar

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

Klar

Förstudie genomförd vintern 2017.
Exempel på detta är överenskommelse
med Växjö kommun gällande
regionalisering av konceptet
Scensommar under 2019.

Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

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

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

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

Kommentar

Pågående

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

Klar

Reviderat och uppdaterat,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet. Ny
budgetprocess framtagen.

Pågående

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

Pågående

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

Miljöredovisning 2018
Region Kronobergs verksamhet påverkar miljön genom användning av förbrukningsmaterial,
kemikalier, läkemedel, livsmedel, energi, transporter och inköp av varor och tjänster.
Miljöprogrammet 2014-2018, beskriver hur regionen internt ska arbeta för att utföra sitt uppdrag
klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Insatserna riktas mot de områden som ger störst
miljönytta. Det kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, exempelvis genom att färre
farliga kemikalier används och nya byggnader byggs med material som bidrar till en god inomhusmiljö.
Genom att ha ett aktivt internt miljöarbete kan Region Kronoberg bidra till en hållbar utveckling och
själva vara ett föredöme inom miljö- och hållbarhet.
Miljöredovisning 2018 är en redovisning av måluppfyllelse för målen i miljöprogrammet som avslutades
vid årsskiftet. Miljöprogrammet ska ersättas med ett hållbarhetsprogram som är under framtagande.

Energi
Mål 2018

Utgångsvärde
2013

Årsvärde
2018

är elförbrukningen 85 kWh/m2
bruksarea (7 % lägre jämfört med
2013).

92,3 kWh/m2

83,1 kWh/ m2

97,914 kWh/m2

90,5 kWh/ m2

är värmeförbrukningen 92
kWh/m2 bruksarea. (7 % lägre
jämfört med 2013,
normalårskorrigerat)

Förändring
2017-2018

Utfall 2018

– 10 %

– 1,7 %

Målet är
uppnått

–8%

– 3,9 %

Målet är
uppnått

Minskning
2013-2018

Mål 2018

Utfall 2018



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

Målet är uppnått



ska 95 % av värmen vara förnybar.

96,6 % av värmen är förnybar. Målet är
uppnått.



har regionen infört en riktlinje för Grön IT.

Riktlinje för Grön IT har inte tagits fram
under året. Målet är inte uppnått.

Region Kronoberg använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till
uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning. Målsättningen är att
energin som används ska vara förnyelsebar och att energianvändningen är effektiv och långsiktigt
hållbar.
Under programperioden har fastigheters energiteam arbetat kontinuerligt med driftsoptimeringar och
byte till mer energieffektiv belysning.
All el som Region Kronoberg använder är förnybar och miljömärkt enligt Bra Miljöval vilket innebär att
miljöhänsyn även tagits vid framställningen av energin och att miljöskador återställs. Exempelvis får
inte vattendrag torrläggas och vindkraft ska vara placerad med hänsyn till växt- och djurliv. Elbolagen
måste också avsätta medel för återställning t.ex. genom att bygga passager för fisk och andra arter runt
kraftverken.
Även värmen är till stor del förnybar. Målet år 2018 är att 95 procent av värmen ska vara förnybar och
vid årsskiftet 2018 var 96,6 procent av värmen förnybar. Regionen har tecknat ett avtal med VEAB om
att all värme ska vara 100 procent förnybar och under programperioden installerades även en

14

Utgångsvärdet korrigerat för att kunna jämföra värmeförbrukningen (energimätare på Grimslövs folkhögskola).
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pelletspanna i Grimslöv vilket innebar att oljepannan som använts under sommarmånaderna har tagits
bort.
Elförbrukningen har minskat med 10 procent mellan åren 2013-2018 och under 2018 har
förbrukningen minskat med 1,7 procent. Minskningen beror till stor del av minskad elförbrukning på
Centrallasarettet i Växjö medan förbrukningen har ökat kraftigt på vårdcentralen i Lessebo och på
folktandvården Linné. Värmeförbrukningen har minskat med 8 procent mellan åren 2013-2018 och
under 2018 har förbrukningen minskat med 3,9 procent. Värmeförbrukningen har minskat på nästan
samtliga anläggningar under 2018.
Vattenanvändningen har minskat med 3,9 procent mellan åren 2013-2018. Under 2018 har
vattenanvändningen ökat med 4,6 procent vilket delvis beror på att byggvatten inte varit indraget på
Sigfridsområdet.
Fjärrkyla finns installerat på Centrallasarettet i Växjö och sedan 2018 även på hus K6 på
Sigfridsområdet. Sedan 2013 har fler kylaggregat installerats på centrallasarettet och kylbehovet tenderar
att öka på grund av ökad användning av teknisk utrustning med kylbehov. Under 2018 minskade den
kylindexkorrigerade fjärrkyleanvändningen med 2,5 procent. Den okorrigerade förbrukningen ökade
dock med 26,5 procent jämfört med 2017 på grund av att sommaren 2018 var ovanligt varm och
sommaren 2017 kallare än normalt.
Framtagande av en Grön IT-strategi har inte prioriterats under programperioden.
Transporter
Mål 2018

Utfall 2018



ska regionen leasa minst 3 elbilar.

Regionen leasar sex elbilar. Målet är uppnått.



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

Av antalet körda kilometer var 48 % med
förnyelsebart bränsle. Målet är inte uppnått.



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

Användning av personbil i tjänsten har ökat
med 2 % jämfört med år 2013. Målet är inte
uppnått.



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

Under 2018 genomfördes 6139 st. skype- och
videokonferenser. Målet är uppnått.



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

Under 2017 och 2018 genomfördes Grön
Effekt som var en tävling för att uppmuntra till
en hållbar arbetspendling. Det genomfördes
även en kampanj med testresenärer i
kollektivtrafiken. Antalet
cykelparkeringsplatser kring sjukhuset har
också utökats.

Långsiktiga mål

15



ska kollektivtrafiksystemet bli mer resurseffektivt och bidra till
en minskad klimatpåverkan15
Styrtal/indikatorer som mäts och följs upp:

-

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

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

-

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

Utsläpp av partiklar från busstrafik var 0,015
g/kWh under 2018, vilket är en förbättring
jämfört med 2014.

-

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

Utsläpp av kväveoxider från busstrafik var
1,9/kWh under 2018, vilket är en liten

Mål i trafikförsörjningsprogrammet, programperiod 2016-2025.
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-

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

förbättring jämfört med 2014
.
Energieffektiviteten var 0,35
kWh/personkilometer under 2018,
anledningen till att värdet har gått upp är att
beräkningsmetoden har ändrats i FRIDA.

I regionens verksamheter sker många personresor och godstransporter. För att minska klimatpåverkan
och luftutsläpp från resor och transporter antogs under 2018 en ny reseriktlinje. Riktlinjen ska vägleda
chefer och medarbetare och gäller för samtliga resor som görs i tjänsten och för förtroendevaldas resor
som bekostas av Region Kronoberg. Kopplat till reseriktlinjen arbetar regionen bland annat för att öka
användningen av kollektivtrafik och resefria möten, leasa miljöbilar i bilpoolen samt att främja resor
med cykel eller gång.
Under 2018 leasade Region Kronoberg sex elbilar och påbörjade en upphandling av elbilar. Under året
fortsatte arbetet med att utreda ökade laddningsmöjligheter i regionen för att möjliggöra ett
införskaffande av fler elbilar.
Region Kronoberg leasar gasbilar, etanolbilar och mindre dieselbilar. Regionen har en målsättning om
att 75 procent av resorna med fordon från bilpoolen ska ske med förnyelsebart bränsle år 2018. Detta
har visat sig vara en svår utmaning då det bara finns ett fåtal tankställen för gas i länet, varav endast ett i
Växjö. Under perioden genomfördes informationsinsatser för att öka tankningen av förnybara
drivmedel. Andelen körda kilometer med förnybara drivmedel under 2018 var 48 procent.
Antal körda kilometer med bilpoolsbilar och hyrbil var under året 1 825 317 km, vilket är en ökning
mot tidigare år. Däremot så minskade privat bil i tjänsten med 5 procent, och den totala sträckan
uppgick till 825 027 km. Det innebär en total ökning av användning av personbil i tjänsten med 2
procent jämfört med år 2013.
Under 2018 genomfördes 6139 skype- och videomöten, vilket är ökning med 42 procent jämfört med
2015. Att ersätta fysiska möten med möten på distans sparar tid, pengar och minskar miljöbelastningen
från resor.
Region Kronoberg deltar i satsningen Hållbar mobilitet i Kronoberg. I projektet genomfördes under hösten
2018 återigen en resvaneundersökning där anställda fick svara på hur de reser till och från arbetet samt i
tjänsten. Resultaten presenteras under våren 2019.
För att stimulera till ett mer hållbart resande till och från arbetet så genomfördes kampanjen Grön effekt
under 2018, med syfte att uppmuntra till klimatsmart arbetspendling och fysisk aktivitet i vardagen.
1023 medarbetare deltog i utmaningen och tillsammans har de cyklat, sprungit och promenerat en
sträcka på totalt 82 854 km, vilket motsvarar två varv runt jorden.
Under perioden har även cykelparkeringarna vid Centrallasarettet i Växjö och vid Ljungby lasarett fått
fler säkra cykelställ med möjlighet att låsa fast eller låsa in sin cykel.

Lustgas
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Mål 2016-2018


Utfall 2018

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

Läcksökningar har genomförts under året.
Målet är uppnått.

Långsiktigt mål


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

År 2018 var förbrukningen av lustgas
3541 kg vilket är en ökning jämfört med år
2013. Målet är inte uppnått.

Regionen arbetar för att minimera lustgasutsläppen eftersom lustgas har en negativ klimatpåverkan.
Under året har service och läcksökning av utrustningen genomförts.
Enligt tidigare framtagen statistik användes 1988 kg lustgas år 2013. År 2018 var förbrukningen 3541 kg.
Den ökade förbrukningen beror inte på en kraftigt ökad användning utan på att tidigare framtagen
statistik inte varit korrekt.
Det långsiktiga målet är att minska lustgasutsläppen med 80 procent. Målet kan endast nås genom att en
central destruktionsanläggning för lustgas kopplas till förlossningen på Centrallasarettet i Växjö.
Målsättningen om minskat utsläpp kommer tas med till Region Kronobergs hållbarhetsprogram 20192023, som är under framtagande.

Kemikalier
Mål
År 2018

Utfall 2018



har 70 procent av antalet produkter med utfasningsämnen16
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 42 produkter
ersatts med mindre hälsoskadliga eller
miljöfarliga produkter vilket motsvarar
48 %. Målet är inte uppnått.



har 25 procent av antalet produkter med riskminskningsämnen17
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 29 produkter med
riskminskningsämnen ersatts vilket
motsvarar 27 %. Målet är uppnått.

Att regionen arbetar med att byta ut och minska användningen av särskilt farliga ämnen har en positiv
påverkan på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön.
Region Kronoberg har tagit fram en egen utfasnings- och riskminskningslista som utgår från
Kemikalieinspektionens kriterier för prioriterade riskminsknings- och utfasningsämnen (PRIO-listan)
samt hormonstörande ämnen i Chemsecs SIN-lista. Målsättningen är att fasas ut utfasningsämnen och
minska antalet produkter med riskminskningsämnen. Riskminskningsämnen är ämnen som är svårare
att fasa ut men där vi bevakar alternativ.
Under perioden har antalet produkter med utfasningsämnen minskat med 48 procent och antalet
produkter med riskminskningsämnen har minskat med 27 procent. Den största minskningen beror på
utrensning av produkter inom laboratorieverksamhet, folkhögskola och fastighetsdrift. Inom
tandvården har hälsoskadliga ämnen fasats ut i samband med upphandling. Det har främst varit
produkter med reproduktionstoxiska och hormonstörande ämnen som till exempel hexan, kloroform
och triklosan. Under 2018 har antalet risk- och utfasningsämnen inte förändras avsevärt.
13,14

Enligt Kemikalieinspektionen är utfasnings- och riskminskningsämnen hälso- eller miljöfarliga ämnen med egenskaper
som t.ex. cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, miljöfarliga, allergiframkallande eller giftiga. Samtliga
riskminskningsämnen kan inte fasas ut då vissa produkter inte går att ersätta i dagsläget.
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Under programperioden har vi främst prioriterat att minska antalet CMR produkter
(cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) samt andra särskilt farliga kemiska produkter
(enligt Kandidatlistan) i verksamheterna. I vissa fall har det inte gått att byta ut produkten men man har
minskat exponeringen för personalen t.ex. genom att ersätta produkten med färdig lösning. Antalet
CMR-produkter har minskat från 28 till 24 men då består en betydande andel av CMR-produkterna
under 2018 av olika varianter av formaldehyd. Tar man hänsyn till detta så är den egentliga minskningen
9 st. produkter (25 st. år 2013 till 16 st. år 2018).
En av de största utmaningarna har varit att hitta kemiska produkter som är mindre farliga men som har
likvärdig funktion. Målsättningen om en minskning med 70 procent var ambitiös och trots ett aktivt
utfasningsarbetet blev målet inte uppnått.

Miljöanpassad byggnation
Mål 2014-2018

Utfall 2018



ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras
i Byggvarubedömningen18 och prioriterade utfasningsämnen ska
undvikas så långt som möjligt.

Vid nybyggnationer dokumenteras
byggnadsvaror i Byggvarubedömningen.
Detta görs även i mindre omfattning vid
större ombyggnationer. Målet är delvis
uppnått.



ska regionens nybyggnationer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad19
med målsättningen om att nå minst nivå silver.

Målet är uppnått



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

Har ej genomförts under året. Målet är inte
uppnått.

Genom att välja material med mindre hälsopåverkan och ställa miljökrav på materialet vid ny- och
ombyggnation kan regionen minska mängden farliga ämnen i sina fastigheter. Detta bidrar till att främja
en god inomhusmiljö för alla medarbetare och patienter. Under programperioden har byggmaterial
dokumenterats i samband med nybyggnation och i ett fåtal ombyggnationer. Region Kronoberg ställer
krav på att byggmaterialen inte ska innehålla utfasningsämnen i samtliga byggentreprenader men någon
uppföljning av kravet i samband med ombyggnationer har inte skett under programperioden.
Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring för att säkra låg energianvändning, en god inomhusmiljö samt att
byggvaror med mindre negativ miljö- och hälspåverkan används. Det finns tre nivåer; guld, silver och
brons, där brons motsvarar kraven enligt gällande lagstiftning. Region Kronoberg har som målsättning
att samtliga nybyggnationer i regionens regi ska certifieras enligt minst nivå silver. Under
programperioden har en nybyggnation färdigställts, Folktandvården Linné och den kommer att
certifieras enligt Miljöbyggnad. Nybyggnation av rehabilitering och vuxenpsykiatrin har påbörjats och
där är målsättningen silver.
Arbetet med att dokumentera och välja byggvaror enligt byggvarubedömningen samt följa
miljöbyggnads kriterier även i ombyggnationer kommer att förstärkas under kommande år.

Livsmedel

18
19

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

Utfall 2018



är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala
livsmedelskostnaden.

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till
59,6 % av den totala livsmedelskostnaden.
Målet är i det närmaste uppnått.



är Kost och restauranger fortsatt KRAV20-certifierade.

Kost- och restauranger har fortsatt vara
KRAV-certifierade. Målet är uppnått



fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ.

Kost och restauranger erbjuder dagligen ett
vegetariskt alternativ. Målet är uppnått.

Att regionen köper hållbara livsmedel bidrar till minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel till
yt- och grundvatten och främjar den biologiska mångfalden.
Region Kronoberg hade även under 2018 den högsta andelen ekologiska livsmedel i jämförelse med
övriga landsting och regioner. Kost och restauranger har i det närmaste nått målet om att 60 procent av
alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska år 2018, då utfallet blev 59,6 procent.
Medarbetarnas engagemang har medfört att krämer, såser, soppa och många fler maträtter tillagas från
grunden av hållbara råvaror. Vid tillagning av färsbiffar byts 25 procent av den ekologiska färsen ut till
ekologiska bönor för minska negativ miljöpåverkan.
Genom att köpa ekologiska livsmedel bidrar Region Kronoberg även till att nå länsstyrelsens regionala
miljömål om att andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 75 procent av den offentliga konsumtionen av
livsmedel år 2020.
Läkemedel
Mål 2014-2018

Utfall 2018



minskar kassationen av läkemedel

År 2018 kasserades 5999 kg läkemedel i
regionen. Målet är inte uppnått.



tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade
läkemedel

Miljöaspekter beaktas vid den årliga
revideringen av rekommenderade
läkemedel. Målet är uppnått.



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



är förskrivningen av antibiotika högst 250 recept/1000 invånare
per år

År 2018
1486 st. recept på fysisk aktivitet skrevs ut
under 2018. Målet är inte uppnått.
Förskrivningen under året var 300
recept/1000 invånare. Målet är inte uppnått.

Under året kasserades 5999 kg läkemedel vilket är en ökning med 1414 kg jämfört med år 2014.
Orsaken till den ökade kassation är inte klarlagd men det är troligt att en del av mängden utgörs av
felsortering d.v.s. att en del av mängden utgörs av förpackningar. Analys av orsaker till den ökade
kassationen kommer genomföras under kommande år.
Läkemedelskommittén följer kunskapsutvecklingen kring läkemedels miljöpåverkan och beaktar
miljöaspekter vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel.
Under 2018 förskrevs 1486 recept på fysisk aktivitet vilket är en ökning med 129 recept jämfört med
2017. Målet om en årlig förskrivning på 2400 recept till år 2018 blev inte uppfyllt.
Två tredjedelar av recepten förskrevs till kvinnor och nästan hälften av recepten förskrivs på
vårdcentralerna. Primärvårdens hälsoenhet arbetar kontinuerligt med att i dialog med de förskrivande

20

KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel.
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enheterna ge stöd i att identifiera de patienter som är i behov av recept på fysisk aktivitet. Dialogen sker
både konsultativt i enskilda fall och som information på arbetsplatsträffar.
2018 hämtade länets invånare ut 300 antibiotikarecept/1000 invånare, vilket är den lägsta noteringen
Region Kronoberg någonsin haft. Antalet antibiotikarecept har minskat med 5 procent mellan 2017 och
2018 och den ökande trenden är bruten. Sedan år 2000 har antalet antibiotikarecept minskat med 40
procent. Kronoberg är dock fortfarande ett av de län som använder mer antibiotika än rikssnittet. Det
långsiktiga målet för hela landet är att förskrivningen av antibiotika inte ska överstiga 250 recept per
tusen invånare och år. Strama Kronoberg (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och
minskad antibiotikaresistens) arbetar systematiskt med frågan på flera sätt, bland annat genom
uppsökande verksamhet i primärvården, kvartalsvisa utskick med förskrivningssiffror på
vårdcentralsnivå, seminarier för utbildningsläkare och information till allmänheten om när antibiotika
gör nytta.
Produkter
Mål 2016-2018

Utfall 2018



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



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

Under året påbörjades en översyn av
förbrukningsvaror och klimatberäkningar
genomfördes på utvalda varor. Målet är
delvis uppnått.
Andelen textilier med mindre
miljöbelastande material var 38 % under
2018. Målet är uppnått.

Under 2018 togs för första gången ett klimatbokslut för Region Kronobergs verksamhet fram. I
klimatbokslutet ingick att räkna på klimatutsläpp från vårdens förbrukningsvaror. I och med detta
påbörjades en översyn av förbrukningsvaror samt klimatberäkning av de förbrukningsvaror som
använd i stor volym, till exempel sopsäckar, handskar, kontorspapper, förkläden, sprutor,
desinfektionsmedel, medicinbägare, engångsmuggar och skoskydd.
Under 2019 kommer miljöenheten i samarbete med vårdhygien, påbörja arbetet med att identifiera
förbrukningsvaror som regionen kan minska användningen av, alternativt ersätta med mindre
miljöbelastande material.
En stor del av de textilier som används i hälso- och sjukvården är av bomull. I den globala
bomullsodlingen används stora mängder bekämpningsmedel och vatten. För att minska miljöpåverkan
har regionen som målsättning att ersätta en del av textilierna med alternativa material med mindre
miljöbelastning än konventionell bomull. Krav på hållbara fibrer har ställts i upphandlingen av textilier,
bland annat upphandlades bussaronger av tencel, vilket bidrog till att målet om 25 procent textilier av
mindre miljöbelastande material till år 2018 är uppnått med råge.
Upphandling
Mål 2016-2018

Utfall 2018



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



används tillämpliga hållbarhetskrav från Upphandlingsmyndigheten
med flera i framtagandet av förfrågningsunderlag enligt lagen om
offentlig upphandling, lagen om valfrihet (LOV) och lagen om
upphandling i försörjningssektorn (LUF).
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Upphandlingar genomförs enligt riktlinjer för
miljöanpassad upphandling. Målet är
uppnått.

Miljö- och hållbarhetskrav ställs i de flesta
upphandlingar. Målet är uppnått.

Region Kronoberg arbetar för att upphandla varor och tjänster som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara och som stöd i detta arbete används riktlinjer för miljöanpassad upphandling.
Under år 2018 har arbete med miljökrav eller uppföljning av krav genomförts i upphandlingar inom ett
flertal områden till exempel anestesi-IVA, hudrengöring och desinfektion, konferensanläggning,
tandvård, läkemedel och transporter.
Region Kronoberg ställer även krav på leverantörer i upphandlingar enligt den nationella
uppförandekoden för etiskt och socialt ansvarstagande. Det innebär att leverantörerna ska garantera att
krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en
direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden.
Avfall och återvinning



Mål 2018

Utfall 2018

är materialåtervinningsgraden21 minst 33 % av den totala
avfallsmängden från regionens sjukhusfastigheter22.

År 2018 källsorterades 22 % av avfallet ut.
Målet är inte uppnått.

Mål 2016-2018


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

En arbete för att förbättra möbelhanteringen
är påbörjat. Målet är delvis uppnått.

I Region Kronoberg används stora volymer varor och förbrukningsmaterial vilket medför en stor
miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och avfallshantering. Regionen arbetar aktivt för att
hushålla med resurser, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. Under året
sorterades 22 procent av avfallet ut, vilket är en förbättring med 2 procent jämfört med föregående år.
Vid beräkningen av andel utsorterat avfall är inte utsorterat matavfall medräknat. I den nationella
jämförelsen av miljöarbetet i regioner och landsting blir siffran för Kronoberg högre eftersom matavfall
inkluderas i den statistiken.
Under 2018 genomfördes plockanalyser av den brännbara fraktionen vid Centrallasarettet i Växjö,
Ljungby lasarett och Sigfridsområdet. En hel del av avfallet var felsorterat, till exempel hittades
wellpapp, kontorspapper, matavfall och metallskrot som skulle sorterats ut till återvinning samt
personal- och patientkläder som istället skulle skickats tillbaka till textilleverantören. Ett arbete kommer
inledas för att förtydliga avfallsrutiner och sorteringsguider.
Så når Region Kronoberg målen
För att regionen ska ha ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete är det viktigt att miljö och
hållbarhet integreras tidigt i kvalitets- och utvecklingsarbete, i planerings- och styrningsfrågor samt att
miljöfrågorna är förankrade i budget och verksamhetsplaner. Alla medarbetares insats behövs för att
regionens miljöarbete ska bli framgångsrikt.
En förutsättning för detta är att medarbetarna är delaktiga, motiverade och har kunskap om miljö- och
hållbarhetsfrågor. Under 2016 togs en grundläggande, webbaserad miljöutbildning fram samt en
fördjupning om läkemedel och miljö avsedd för förskrivare.

21

Materialåtervinningsgrad exklusive matavfall från sjukhusfastigheter.

22

Centrallasarettet i Växjö, Ljungby lasarett och Sigfridsområdet.
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Mål 2016-2018


Utfall 2018

utbildas regionens anställda i miljö genom en webbaserad
utbildning.

Under 2018 har 91 personer genomfört
webbutbildningen i miljö.

Under 2018 genomförde 91 personer webbutbildningen i miljö. Totalt har totalt 1107 personer
genomfört utbildningen under 2016 - 2018 vilket motsvarar 18 procent av medarbetaren i Region
Kronoberg.
Miljöarbete i samverkan
I den regionala samarbetsplattformen för miljö- och klimatfrågor i länet, Green Act Kronoberg, ingår
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet, Sustainable Småland samt
idéburen organisation. Samarbetet, som är av långsiktig karaktär, syftar till att öka takten på arbetet för
att nå de regionala miljömålen. Under året har fokus varit på två temaområden; cirkulär ekonomi och
transporter. Bland annat har ett kunskapsunderlag för biogas i länet tagits fram och ett samarbete kring
förnybara drivmedel har påbörjats. Miljömålslöften har även tecknats mellan GreenActs medlemmar
och länsstyrelsen.
Region Kronoberg är projektägare i två pågående projekt med direkt syfte att förbättra miljön: Hållbar
mobilitet i Gröna Kronoberg och Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län – CRKKL .
Under året har offentliga och privata arbetsplatser som deltar i projektet Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg bland annat erbjudits att testa elcykelpendling och teståka kollektivtrafik. Resekort till
kollektivtrafiken delades ut till 220 deltagare och nyttjandegraden av dessa var 80 procent. Under
testperioden på 30 dagar reducerade testresenärerna sina koldioxidutsläpp med ca 10 ton. Inom
projektet pågår också ett arbete med att utveckla en prototyp för en samåkningsapplikation.
CRKKL, som startade i september 2018 är ett samverkansprojekt med Linnéuniversitetet. Projektet
genomförs i nära samarbete med Regionförbundet i Kalmar, Energikontor Sydost och Sustainable
Småland. Det övergripande syftet är att bidra till en hållbar omställning. Exempel på pågående
aktiviteter inom projektet är kunskapsspridning, rådgivning och inspiration kring cirkulär ekonomi till
företag och offentliga organisationer samt skapande av forum för samverkan mellan aktörer som på ett
eller annat sätt arbetar med cirkulär ekonomi/cirkularitet eller vill utvecklas i den.
Nationell jämförelse av miljöarbetet
Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med landsting och regioner tagit fram sex
miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som Öppna jämförelser. Syftet med att
jämföra miljöarbetet är att stimulera landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Jämförelsen som genomfördes 2018
baseras på resultat från 2017. I tabell 1 sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en
jämförelse görs med de nationella resultaten. Totalt placerade sig Kronoberg på en sjätteplats vilket är
en försämring med två placeringar jämfört med 2017. Flera landsting och regioner har haft positiv
utveckling av miljöarbetet vilket inneburit att Region Kronoberg tappat i placering. I vissa fall är
skillnaderna marginella inom ett nyckeltal, till exempel har Region Kronoberg 99,6 procent förnybar
energi i kollektivtrafiken, vilket ger en tredjeplats, medan andra och förstaplatsen går till regioner med
99,97 procent respektive 100 procent.
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Miljöindikatorer, resultat och ranking Kronoberg 2018
Resultat 2018
Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare),
åldersstandardiserat
Ekologiska livsmedel (%)

Bästa

Sämsta

233

329

Kronoberg

Ranking

296

18 av 21

56

18

56

1 av 21

Energianvändning lokaler (kWh/m2 BRA)

160

239

183

7 av 21

Förnybar energi i kollektivtrafiken (%)

100

26

99,6

3 av 21

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2/inv.)

1,2

5,7

4,5

19 av 21

Avfallsåtervinning inkl. matavfall (andel materialåtervinning)

43

21

33

7 av 21
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Barnbokslut 2018
Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta barnets rättigheter i
barnkonventionen och följer innehållet i Policyn för lika möjligheter och rättigheter inom en hållbar Region
Kronoberg, som är vårt högst beslutande dokument.
Likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering
Region Kronobergs värdegrund utgår från respekt för människan. Vi arbetar för allas lika värde,
jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.


Rätten till likvärdiga villkor för barns uppväxt och utveckling: Ögonkliniken har arbetat för att barn med
särskilda behov och/eller annat språk ges dubbel tid vid mottagningsbesök.



Ögonkliniken har infört kontakttolk för alla barn samt barnmottagningspass för arabiska patienter
med samma tolk under hela passet för att minska familjernas väntetider som vanligen uppstår när
tolk ska beställas och anlända.



Den regionala kulturplanen har pekat ut likvärdig tillgång till regional kultur i hela Kronoberg som
ett särskilt prioriterad område. En stor andel av kulturbolagens ordinarie produktioner har turnerat
i hela länet och genomförts i samverkan med skola och lokala arrangörer.



Det har skett ett flertal utvecklingsinsatser för ökad likvärdighet i länet både fysiskt och digitalt,
t.ex. Musik i Syds Musikriket och Musik i Syd Channel. Scensommar Kronoberg har erbjudits med
avgiftsfria familjeföreställningar på oväntade platser i länet, utarbetade i samverkan mellan Region
Kronoberg och länets kommuner.



Rätten till likvärdiga villkor för bästa uppnåeliga hälsa: Barn- och Ungdomshabiliteringen har
uppmärksammat att barn i västra länsdelen inte har fått samma omfattning och kvalitet på insatser
som barn i östra länsdelen pga. att det är svårare att rekrytera personal. En omfördelning av
resurser har därför genomförts i syfte att kunna erbjuda likvärdig vård i länet till alla barn med
funktionsnedsättning. Man har även strävat efter att erbjuda fler kontaktytor än ett fysiskt besök
och har under året sett en utveckling mot fler telefonkontakter.



Barnhälsovårdens föräldrastöd har traditionellt främst nått mammor och det finns en klar risk att
pappor med behov av stöd inte uppmärksammas. Under året utbildades samtliga
barnhälsovårdssjuksköterskor i att erbjuda och genomföra enskilt föräldrastödjande samtal även till
den förälder som inte fött barnet, vilket ger en möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa och behov av
stöd bland pappor.
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Barnanpassad information och barnets delaktighet

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

























Rätten till information: Ögonkliniken har utarbetat informationsmaterial på arabiska och somali
till föräldrar när barnet har en synnedsättning och behöver glasögon.
Avdelningen för färdtjänst- och riksfärdtjänst har reviderat och förenklat texter i
informationsmaterial och blanketter för att dessa ska bli mer lättförståeliga.
Ögonkliniken har i samarbete med barnhabiliteringen utarbetat ett särskilt kallelsematerial med
bilder utformade i syfte att underlätta barnens förståelse av det kommande besöket. Materialet
vänder sig till barn med autism eller andra funktionsbesvär.
En hälsoskola för nyanlända i syfte att öka kunskap och förståelse för hälso- och
sjukvårdssystemet har genomförts på ett antal vårdcentraler.
Personal inom barnhälsovården har utbildats i Grunda sunda vanor som är ett pedagogiskt
bildmaterial som syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet om
hälsosamma levnadsvanor. Barnet får även en minibok med samma innehåll i så att familjen
ska kunna fortsätta samtalet hemma.
Ungdomsmottagningarna i Ljungby har tagit fram specialanpassad skolinformation till
särskolan på högstadiet samt gymnasiet kring sex och samlevnad. De har även synliggjort
information kring sexualitet på olika språk i väntrummet.
Barn från 16 års ålder kan numer själva ta del av sin journal via 1177.
Region Kronoberg har under 2018 genomfört ett flertal studier och utvärderingar som riktat sig
till barn och som har använts för att förbättra verksamheten och ge ökad kunskap:
Rätten till delaktighet: Under 2018 har Folkhälsa och social utveckling genomfört en studie kring
ungas tillit till vuxna. I studien har gymnasieungdomar fått komma till tals i ämnen med hjälp
av fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. En rapport Tillitens villkor – ungas röster om
tillit och hur den kan stärkas har sammanställts och resultatet redovisades vid en länskonferens. På
konferensen medverkade ungdomar från länet och delades med sig av sina egna erfarenheter.
Folkhälsa och social utveckling har genomfört enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa
och levnadsvanor för sjätte gången. Alla barn och ungdomar i åk 5, åk 8 och gy åk 2 erbjöds att
delta i enkäten, svarsfrekvensen var ca 83 procent. Elever (i referensklasser) i länet har även fått
komma till tals i samband med av enkätfrågorna reviderades.
Kreativa rum har genomförs i samverkan mellan Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och
Hemslöjden i Kronoberg för att barn, unga och vuxna ska få möjlighet att bidra till att göra
sina bibliotek till mer kreativa och lockande platser.
Föreställningen Hemma, en av Regionteaterns medborgarproduktioner, var en insats som
fångade upp barns och ungas egna berättelser och erfarenheter. I arbetet inför produktionen
bidrog högstadieelever från Lessebo.
Under en inspirationsdag för alla skolklasser i Ljungby kring samtal om psykisk ohälsa gjordes
en undersökning huruvida elever tycker att ungdomsmottagningen i Ljungby har rätt fokus, att
de vet vart verksamheten finns, samt om de som besökt ungdoms-mottagningen upplevt att de
har fått god vård. Resultatet var överlag mycket positivt.
I flera förbättringsarbeten på barn- och ungdomskliniken har barn och föräldrars åsikt
efterfrågats främst i intervjuform men även i form av riktad enkät. Det finns
utvecklingspotential gällande att lyssna mer på barn än föräldrar.
Rätten till delaktighet och information: Under året har barn och ungdomar som varit på Barn- och
Ungdomshabiliteringen fått möjligheten att framföra sina åsikter om besöket genom en
väntrumsenkät, improve IT. Samtidigt har tillgängligheten till språktolk förbättrats för att öka
möjligheten till delaktighet.
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Barn- och ungdomshabiliteringen har tagit fram en broschyr om vad som händer vid
uppföljning i kvalitetsregister CPUP riktat till barnen. Den har fått stor uppmärksamhet och
konceptet används nu i flera regioner/landsting.
Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål registrerade 43 ärenden som rörde
barn och unga upp till 19 år, vilket var närmare hälften av antalet föregående år. Barnärenden
motsvarar 6,3 procent av samtliga ärenden, vilket är en minskning från 8,9 procent förra året.
Ärenden inom vård och behandling var vanligast, följt av ärenden som rörde klagomål på
kommunikation och så såg det också ut när det gällde vuxna. Det var övervägande föräldrar
som kontaktade patientnämnden, endast i ett fall var det en tonåring som själv tog den första
kontakten med patientnämnden. När ärendet rörde äldre barn lämnade de sitt godkännande
till att ärendet registrerades.

Kontaktorsak Patientnämnden

% 2015

% 2016

% 2017

% 2018

Vård och behandling

42

43

39

47

Kommunikation

35

32

23

23

Organisation och tillgänglighet

14

8

16

14

Vårdansvar

2

4

10

2

Administrativ hantering

1

1

8

12

Medicinsk dokumentation och
sekretess

3

7

5

0

Ekonomi

2

4

0

2

Ej vald eller övrigt

1

3,8

0

0

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























Rätten till goda levnadsvillkor: Arbetet med Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län har under året
skapat samsyn kring behoven av att berörda aktörer tillsammans skapar en säker och trygg
uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Ett förankringsarbete
har lett fram till en länsgemensam inriktning på ett långsiktigt och uthålligt arbete, samarbete
och samhandling.
Länstrafikens analys av resandet visar att 15-19-åringar använder kollektiva färdmedel betydligt
oftare än resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till den största delen i form av skolskjuts som
bekostas av hemkommunen men även i form av fritidsresande.
För stimulera kollektivt resande för ungdomar under 20 år erbjuds reducerat biljettpris samt de
rabatterade produkterna Sommarlovskortet och Fritidskortet. Region Kronoberg beviljades
bidrag för att genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Det
resulterade i en nära nog fördubbling av kollektivtrafikresandet hos länets ungdomar under
perioden 15 juni-15 augusti 2018. På de utdelade Sommarlovskorten gjordes i genomsnitt 17
resor/kort och ungefär hälften av resandet skedde i Växjö Stadstrafik.
Vuxenpsykiatrin har diskuterat ett barnperspektiv på nybyggnation för att tänka in barnvänliga
rum gällande möbler, leksaker, skötbord m.m.
Barn- och Ungdomshabiliteringen fick medel från satsningen psykisk hälsa för att utveckla och
förbättra insatser och stöd till barn där en eller båda föräldrarna har en kognitiv
funktionsnedsättning. Under året fick 121 föräldrar stöd i att berätta för sina barn om sin
diagnos och funktionsnedsättning. Vid några tillfällen har barnen själva varit delaktiga.
Rätten till kultur och fritid: Region Kronoberg deltar i ett interregionalt samverkansprojekt mellan
alla Sydsveriges kulturorganisationer med uppdrag inom professionell dans. Insatsen bidrar till
att fler barn i Sydsverige får möjlighet att möta professionell dans som konstform.
Ett särskilt utvecklingsarbete pågår inom ramarna för den regionala satsningen på kultur i
vården, t.ex. genomförs en insats i syfte att stärka ungas hälsa genom dans.
Utvecklingsprojektet KulturCrew har bidragit till mer kultur i Kronoberg i samverkan med
skolan via stärkt ungt arrangörskap. Projektet bygger på att unga blir ambassadörer för kultur
på sin skola.
Rätten till utbildning: Utbildningskonceptet Maker tour - Mot nya höjder har tillsammans med AvMedia åkt runt till skolor i Kronobergs län. En buss har varit lastad med ny spännande teknik
kopplat till den nationella IT-strategin. Genom att erbjuda denna typ av verksamhet skapades
en större likvärdighet i koppling till digital teknik och ökar tillgängligheten. Fler har kunnat ta
del av erbjudandet när bussen kom till eleverna istället för att eleverna skulle förflyttas.
Av-Media har erbjudit utbildning inom Alternativa verktyg för att alla elever ska kunna tillgodo se
sig undervisning utifrån varje individs behov och nivå.
Av-Media har köpt in 5 stycken robotar (AV-1) som kan användas i skolan när en elev är
långtidssjuk. Roboten placeras i klassrummet och den sjuke eleven har en Ipad och kan följa
undervisningen och konversera med lärare och klasskompisar i klassrummet.
Rätten till bästa uppnåeliga hälsa: Ögonkliniken har tillsammans med barnhabiliteringen utformat
nya rutiner för undersökning av barn med misstänkt synnedsättning och autism. Primära
omhändertagandet kommer att ske på barnhabiliteringen i en för barnen lugn och känd miljö.
Ögonkliniken har införskaffat en ny handhållen mätapparat för att mäta behov av glasögon.
Den kräver inte pupillvidgande droppar och kan hållas på avstånd, vilket underlättar framför
allt för barn med autism som har svårt med närhet. Detta fungerar mycket bra även vid andra
funktionshinder där barnet har svårt att medverka.
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Antalet disponibla vårdplatser på neonatalavdelningen ökades efter sommaren från 6+2 till
8+2. Under året vårdades inga barn utomläns på grund av platsbrist.
 Samarbetet mellan barnavdelning 10 och 11 har utvecklats för att ge säkra övergångar och
bättre vårdplatsutnyttjande. Detta bidrar till bättre slutenvård för alla barn, nyfödda och barn
med allvarlig sjukdom samt bättre möjlighet för barnet att ha närstående hos sig på sjukhuset.
 Hemsjukvård för barn har utvecklats och byggts ut så att fler barn med allvarlig sjukdom och
stort vårdbehov kan vårdas i hemmiljö.
 Barnlogopederna har utvecklat arbetssätten och bland annat genom gruppaktiviteter förbättrat
sin tillgänglighet.
 Tillgängligheten till psykologbedömning för förskolebarn med behov av stöd i sin utveckling är
oacceptabelt låg på grund av ökande behov. Vårdkedjan för barn 0-6 år med sen eller
avvikande utveckling involverar barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomshabiliteringen
och barn- och ungdomspsykiatrin och fungerar inte optimalt. Barn riskerar att falla mellan
stolarna.
 Ungdomsmottagningen har infört ett formulär ”Sexit” för alla ungdomar som besöker
mottagningarna oavsett vilken personalkategori de ska träffa. I formuläret frågas om
ungdomars sexuella hälsa, om de har varit utsatts för våld, använder eller missbrukar droger
familjesituation, sexuell läggning m.m.
 Ungdomsmottagningarna ordnade en inspirationsdag för alla skolklasser i Ljungby kommun
kring samtal om psykisk ohälsa, där runt 2000 ungdomar fick tillfälle att höra föreläsningar om
psykisk ohälsa, sexuella normer samt få information om att hjälp finns att få på
ungdomsmottagningar och att även få killarna att söka dit.
 Under året har akuten tagit fram underlag för att införa kapillär provtagning istället för venös
sådan vid buksmärtor, vilket gör att många barn som söker med ont i magen slipper väntetiden
för att bedövningssalva ska ha effekt och istället för att stickas med en nål i armen istället får ett
litet stick i fingret.
 Akuten har tagit fram underlag för att kunna starta med lustgas som smärtlindring till barn på
akuten.
 Barn- och ungdomshabiliteringen har skapat permanenta tjänster för TVITS- team (Tidiga
Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan på barn- och ungdomshabiliteringen) för att bättre
svara upp mot barns behov.
 Rätten till sina föräldrar: Det är fortfarande trångt på neonatalavdelningen och möjligheterna för
båda föräldrarna att vara hos sitt barn är begränsade. Det saknas fortfarande ändamålsenliga
föräldrautrymmen på barn- och ungdomskliniken.
 Rätt till skydd från försummelse och vanvård samt våld och övergrepp: Ett omfattande utvecklingsarbete
har lett fram till en skriven rutin för hur föräldrars journaltillgång via 1177 spärras i de fall detta
bedöms bidra till hotbilden mot barnet.
 En medicinsk riktlinje för spädbarnsmisshandel publicerades av barn- och ungdomskliniken,
sedan tidigare finns en rutin för barnmisshandel.
Region Kronoberg har under året bidragit till ökad kompetens och kunskap i samverkan med olika
aktörer i länet:





I samverkan med Länsstyrelsen och polisen (Livsstil Kronoberg) har Region Kronoberg
arrangerat tre länskonferenser kring orosanmälan för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
I samverkan med Länsstyrelsen och polisen (Livsstil Kronoberg) erbjuds länets skolor ett
material kring ungdomar och alkohol som är framtaget för att användas vid föräldramöten.
Kompetens och Lärande har samordnat kompetensutveckling för personal inom skolan med
fokus på rättshaveristiskt beteende.
Professioner som möter barn, unga och deras föräldrar har fått kompetensutveckling i ämnen
kopplade till ungas användning av digitala medier och möjlighet att ta del av material som t.ex.
kan användas till enskilda föräldrar eller föräldragrupper.
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Inom bild- och formsatsningen genomfördes SPÄNST, en kompetenshöjande serie med avsikt
att stärka den offentliga konsten i länet under 2018-2020. Under 2018 genomfördes en
utbildningsdag för olika metoder för inkludering av intressenter och olika perspektiv i arbetet.
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Nyckelaktivitet 2017

Andel patienter under 18 år av dem som
omfattas av vårdgarantin som fick komma på
ett läkarbesök i primärvården inom 7 dagar
(Helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
vårdgarantin och utfört planerat läkarbesök i
specialiserad vård inom 90 dagar (Helår)
Andel patienter under 18 år som fått träffa
läkare vid landstingets barnakut inom 4 timmar
Andel patienter 1-17 år med livshotande
tillstånd (prio 1) som nås av ambulans inom 10
minuter
Andel remitterande patienter 1-18 år som träffar
läkare på barnkliniken inom vårdgarantins 90
dagar.
Andel patienter 6-18 år som fått ett besök inom
7 dagar på barn- och ungdomshälsan
Andel patienter 6-18 år som får ett fysiskt
nybesök inom 30 dagar på barn- och
ungdomshälsan.
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått ett besök
inom BUP inom 30 dagar (Faktisk väntetid
helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som har fått
behandling inom 30 dagar (Faktisk väntetid
helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått
behandling och utredning inom BUP inom 30
dagar (Faktisk väntetid helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått fördjupad
utredning inom BUP inom 30 dagar (Faktisk
väntetid helår)
Andel 1- och 2-åringar som har fått en
hälsobedömning av sin tandhälsa inom
tandvården.
Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av
tandvården i det förebyggande arbetet för
förbättrad munhälsa.

Mål

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

100 %

96,8 %

97,5 %

94 %

94 %

94 %

93,5 %

100 %

97,5 %

95 %

97 %

78 %

88 %

83 %

>90 %

-

85 %

94 %

95 %

95 %

76,4 %

>60 %

-

63,4 %

63,2 %

57 %

58 %

58 %

90 %

99,6 %

97,9 %

97,2 %

95 %

98 %

92 %

90 %

-

29,6 %

90,3 %

58 %

28,3 %

13 %*

80 %

-

-

-

-

83 %

86 %*

80 %

96,8 %

97,5 %

91 %

81 %

48 %

38 %*

80 %

97,3 %

94,3 %

91 %

73 %

62 %

44 %*

80 %

58,1 %

74,4 %

75 %

45 %

48 %

31 %*

80 %

20 %

46,9 %

43,8 %

12 %

25 %

15 %*

95 %

-

89 %

96,5 %

95 %

85 %

84 %

100 %

-

>95 %

> 95 %

94 %

87%

87 %

*Kommentarer till tabellen ovan: Tillgängligheten till läkarbesök på barn- och ungdomskliniken är
fortsatt god. Tillgängligheten till specialistvården har minskat under året. Tillgängligheten till barn- och
ungdomspsykiatrin och familjehälsan har enligt tabellen ovan drastiskt försämrats i förhållande till förra
året. BUP har under 2018 minskat antal arbetade timmar och arbetet med att minska ner antalet
individer som t.ex. väntar på utredning. Man har även kvalitetssäkrat registreringen av väntande till
behandling varför denna tillgänglighetssiffra blivit sämre. Totalt har det dock genomförts mer
behandling och utredning 2018 än 2017, vilket inte synliggörs av siffrorna ovan. Barn- och
ungdomshälsan har from 1/9 2017 räknat det fysiska nybesöket som första kontakt mot att det tidigare
var telefonbesöket man räknade som nybesök inom 30 dagar, därmed speglar försämringen snarast ett
ändrat sätt att registrera första kontakten än en faktiskt ökad väntetid.
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Region Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet
Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige” för att
förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där barn är berörda.


Under året har 48 familjeombud används ute i verksamheterna inom hälso- och sjukvården för att
skapa en strukturell hållbarhet som bidrar till ökad kompetens och kvalitetssäkring av vårt samlade
arbete med våld i nära relationer, barn som far illa och barn som närstående. De har bl.a. deltagit i
framtagandet av kommande regiongemensamma rutinen kring dokumentation vid våldsutsatthet.

Följande kompetensutvecklingsinsatser har berört barn och/eller barnets rättigheter inom Region
Kronobergs verksamheter under 2018:













Personalen på neonatalavdelningen utbildas i FINE (Family and Infant Neurodevelopmental
Education), en metod för att lära sig förstå det för tidigt födda barnets egna signaler och
individanpassa insatser och åtgärder enligt barnets behov.
Länstrafikens ledningsgrupp har haft utbildning kring barnkonventionen kopplat till deras
uppdrag.
Ortoptisterna har haft utbildning om synutveckling, syntester mm för BVC sköterskor för att
än bättre kunna erbjuda en likvärdig och god undersökning av barn vid 4-årskontroller.
Barn- och Ungdomshabiliteringen har utbildat samtliga medarbetare i att använda videomöten
för att öka barns och ungas tillgång till hälso- och sjukvården.
Utbildningar kring barns rättigheter i vården, barn som far illa och våld i nära relationer har
genomförts inom en mängd olika verksamheter samt inom utbildningsprogram för
specialistundersköterskor barn och ungdom, försäkringsmedicin och tandsköterskor.
Personal från ungdomsmottagningarna har gått utbildningen YAM (Ungdomar medvetna om
psykisk hälsa), vilket är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter
för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa.
Ungdomsmottagningen i Ljungby har utbildat nyanställda inom CatchUp kring HBTQ-frågor.
Personalen har även fått utbildning i Mindfulness för att starta ungdomsgrupper.
Alla nyanställda vid barn- och ungdomskliniken utbildades om anmälningsplikt vid misstanke
om barn som far illa
Läkarna vid barn- och ungdomskliniken kompetensutvecklades i spädbarnsmisshandel.

Följande arbetsrutiner har under året utvecklats för att bidra till barnets rättigheter inom Region
Kronobergs verksamheter:







Ögonkliniken har tagit fram en ny rutin för när ett barn uteblir från ett besök. Om ett barn inte
kommer efter en påminnelse och kontakt med familjen görs en orosanmälan till socialtjänsten.
Under året har riktlinjerna för slutenvård av barn på kirurg- och ortopedavdelningarna vid
Ljungby lasarett reviderats.
Vuxenpsykiatrin har sett över hur man arbetar med samtalsmetoderna Föra barn på tal och
BRA-samtal för att bättre möta upp närstående barns behov.
Verksamhetscheferna för BUP, Barnkliniken och Habiliteringen har under året startat ett
samarbete i syfte att lyfta och samverka i frågor som rör barn. Tillsammans med
utvecklingsenheten har ett arbete påbörjats med att beskriva processerna mellan
verksamheterna. Ett första steg har varit att ta fram en baslinje som utgångspunkt för
förbättringsarbete framåt.
Samverkansrutin vid placering i familjehem/hem för vård eller boende inklusive
läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för barn och ungdomar 0 – 20 år har
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uppdaterats. Rutinen beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan barn- och
ungdomskliniken, barnhälsovården, socialtjänst, förskola/skola inklusive elevhälsa.
Personcentrerad/familjecentrerad vård är i princip implementerad på barn- och
ungdomskliniken.

Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts inför följande beslut som påverkar barn och ungdomar i
Kronoberg:



En barnkonsekvensanalys genomfördes vid revideringen av regelverket för sjukresor.
Länstrafiken har deltagit i ett pilotprojekt för genomförande av socialkonsekvensanalys vid
transportplanering.

Kommentarer till barnbokslutet
Detta barnbokslut fångar en bråkdel av alla de aktiviteter som Region Kronobergs olika
verksamhetsområden har gjort under 2018 för att stärka barnets rättigheter i länet. Det finns dock ett
antal områden som behöver fortsatt uppmärksamhet för att säkerställa barns rättigheter inom hälsooch sjukvården:






Det är fortsatt problematiskt med tillgänglighet för vård, utredning och behandling för barn
med psykisk ohälsa. Särskilt oroande är den bristande tillgängligheten till psykologbedömning
för förskolebarn. Den allvarliga effekt detta kan få för barn 0-6 år med sen eller avvikande
utveckling kräver förnyade tag för att tillgodose barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och
likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård, bland annat genom en mer optimalt fungerande
vårdkedja som involverar barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomshabiliteringen och
barn- och ungdomspsykiatrin.
Vid planerandet av eventuellt nytt sjukhus i Växjö behöver barnets rätt till sina vårdnadshavare
tydligt framgå för att underlätta för bibehållen föräldrakontakt för alla barn som behöver
inneliggande vård.
Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts i mycket begränsad omfattning vid beslut som
påverkar barn. Barnrättsbaserade beslutsunderlag saknas fortsatt för politiska beslut som
påverkar barn och ungdomar i Kronoberg. Det krävs nya tag och frågan lyfts av regionstyrelsen
under 2019 inför att barnkonventionen blir lag 1/1 2020.
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Förvaltning av finansiella medel
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2,1 mdkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2018 är realt -2,8 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent,
och för kapitalförvaltningen -2,6 procent realt. Realiserad avkastning år 2018 i
pensionsmedelsförvaltningen är 58 mnkr och i kapitalförvaltningen 44 mnkr. Region Kronoberg har
inte haft några banklån sedan 2001.
Marknadsanalys
Börsåret 2018 karaktäriserades av osäkerhet. Den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina
har bidragit till en osäkerhet kring den globala konjunkturens varaktighet. 2018 blev ett svagt år med
negativ avkastning för både globala och svenska aktier liksom index för aktiemarknaderna i
tillväxtländer. Även företagsobligationer uppvisade negativ avkastning medan fallande räntor gav
positiv avkastning för statsobligationer.
Året var volatilt och efter en stark inledning vände aktiemarknaden ner i ett ganska kraftigt fall under
slutet av januari och början av februari. Åtstramning av penningpolitiken och ökade
inflationsförväntningar utlöste den negativa reaktionen. Under året har Federal Reserve fortsatt att
normalisera penningpolitiken genom totalt göra fyra höjningar av styrräntan. Riksbanken genomförde
sin första räntehöjning i december vilket var den första höjningen sedan sommaren 2011. ECB avslutar
obligationsköpen.
Under kvartal två och tre stabiliserades utvecklingen, samtidigt har avmattningen i tillväxten blivit
alltmer synlig i den ekonomiska statistiken. Slutet av 2018 karaktäriserades av en utbredd konjunkturoro
och rädslan för en recession ökade. Detta resulterade i att börserna föll kraftigt under det fjärde
kvartalet. 2018 blir det första negativa året sedan 2011 för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI.
Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten23 och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och
pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna inom hela finansförvaltningen är bokförda som
omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas.
Totalt uppgår per 31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2018

2017

-44

25

1 423

1 381

771

713

2 149

2 119

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, (mnkr)

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

23

Reglemente för den finansiella verksamheten i Region Kronoberg, fastställt av fullmäktige 2017-04-26.
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Den genomsnittliga likviditeten för 2018 uppgår till 1 412 mnkr det är en ökning med 50 mnkr jämfört
med föregående år.
Kapitalförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att
uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Att högre avkastning
kan förväntas beror främst på tillämpning av differentierad placeringshorisont.
2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

329

321

8

23 %

412

381

31

29 %

Räntebärande
värdepapper

1 062

1 056

6

74 %

1032

999

33

71 %

Likvida medel

46

46

0

3%

1

1

0

0%

1 437

1 423

14

100 %

1 445

1 381

64

100 %

Alternativa
tillgångar

Totalt

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

TABELL: Kapitalförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017
Portföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 1 437 mnkr. Under 2018 har
aktieindexobligationer förfallit med ett bokfört värde på 60 mkr. För dessa lilkvider har räntebärande
papper köpts. Portföljen bestod vid årets utgång av 74 procent räntor samt 23 procent i
aktieindexobligationer med låg risk och 3 % likvida medel. Under 2018 togs ett beslut att flytta 300
mnkr från kapitalförvaltningen till pensionsförvaltningen. Detta kommer ske under 2019.
Utveckling under året
Tillgångsslaget räntor har under året slagit index med 0,3 %. Det kan förklaras av att indexet innehåller
mer statsobligationer än regionen haft under året. Regionens strukturerade produkter är klassificerade
som alternativa tillgångar. Dessa har under året haft en avkastning på -2,8 % till följd av det negativa
aktieklimatet. Jämförelseindexet är kopplat mot statsobligationer med ett tillägg. Totalt har
avkastningen i kapitalförvaltningen underavkastat mot index med 0,9 %.
Index

Tillgångsavkastning 2018

Indexavkastning
2018

Differens jmf med
index

Räntor

OMRX Bond/OMRX
T‐Billl

0,4 %

0,1 %

0,3 %

Alternativa
tillgångar

OMRX T‐BILL + 2 %

-2,8 %

1,2 %

-4,0 %

-0,6 %

0,3 %

-0,9 %

Tillgångsslag

Totalportföljen

TABELL: Kapitalförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index

Pensionsmedelsförvaltning
Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning ska förvaltas på ett effektivt och säkert sätt. Totalt
uppgår de finansiella medlen inom pensionsmedelsförvaltningen till 771 mnkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2018 är -0,8 procent nominellt. Realiserad avkastning år 2018 är 58
mnkr jämfört med 59 mnkr år 2017.
Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar
och därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning
förvaltas i enlighet med de regler och limiter som är angivna i reglementet för den finansiella
verksamheten.
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Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2018 till 763 mnkr. Det
är en minskning med 7 mnkr jämfört med 2017. Avkastningen under 2018 var -2,8 procent realt.
Nedanstående tabell visar anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:
2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

331

331

0

43 %

384

337

47

50 %

Räntebärande
värdepapper

381

389

-8

50 %

386

376

10

50 %

Likvida medel

51

51

0

7%

0

0

0

0%

763

771

-8

100 %

770

713

57

100 %

Totalt

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017
Pensionsmedelsförvaltningens utveckling
Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar
en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:
Index

Tillgångsavkastning 2018

Indexavkastning
2018

Differens jmf med
index

OMRX Bond/OMRX
T‐Billl

-1,1 %

0,1 %

-1,2 %

Svenska aktier

SIX Portfolio return
Index

-2,8 %

-4,4 %

1,6 %

Utländska aktier

MSCI All Country
Net Div reinvested

-0,2 %

-1,7 %

1,5 %

-0,8 %

-1,0 %

0,2 %

Tillgångsslag
Räntor

Totalportföljen

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index
Pensionsmedelsportföljen har under 2018 gett en avkastning på -0,8 procent. Det är bättre än ett
sammansatt jämförelse som sjönk med -1,0 procent. Att portföljen gått bättre än index beror på att
aktierna i portföljen slagit sina index. Räntorna har gått sämre än index. Samtliga tillgångsslag har under
2018 gett negativ avkastning.
Pensionsförpliktelserna
Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen
som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden
under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för
avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2018 till 4 942 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2018

2017

133

139

Pensionsskuld avsättning

1 992

1 784

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 817

2 875

Total Pensionsskuld

4 942

4 798

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor
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Den totala pensionsskulden ökat med 144 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen har
minskat med 58 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 208 mnkr.
Enligt kommunallagen ska Region Kronoberg använda eller placera sina pensionsmedel på ett sådant
sätt, att pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning av verksamheten. Marknadsvärdet
av pensionsmedelsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid
utgången av 2018 till 763 mnkr. Det täcker i dagsläget 16 procent av den nuvarande
pensionsförpliktelsen på 4 809 mnkr, exklusive kortfristig skuld. Tabellen nedan redovisar en samlad
bild av Region Kronobergs förvaltning av pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna de
senaste fem åren. Genom att följa det av fullmäktige antagna reglementet om hur pensionsmedel ska
förvaltas, utifrån riskperspektiv, uppföljning och kontroll följer Region Kronoberg kommunallagen.
Det är en utmaning för Region Kronoberg att klara av sina pensionsförpliktelser.
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Utveckling pensionsförpliktelse och
förvaltning,

2018

2017

2016

2015

2014*

(belopp i mnkr om inget annat anges)

Avsättningar för pensioner
Pensioner

1 603

1 436

1 328

1 246

1 142

Särskild löneskatt
Summa avsättning

389
1 992

348
1 784

322
1 650

302
1 548

277
1 419

Pensionsskuld

2 267

2 314

2 393

2 471

2 512

Särskild löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

550
2 817

561
2 875

581
2 974

599
3 070

609
3 121

Summa pensionsförpliktelser**

4 809

4 659

4 624

4 618

4 540

Ansvarsförbindelse

Bokfört värde finansiella placeringar

771

713

653

640

612

Procentandel av pensionsförpliktelserna

16 %

15 %

14 %

14 %

13 %

4 038

3 946

3 971

3 978

3 928

Marknadsvärde finansiella placeringar

763

770

740

708

690

Anskaffningsvärde finansiella placeringar
Mellanskillnad = orealiserad vinst/förlust

771
-8

713
57

653
87

640
68

612
78

-0,8 %

4,4 %

4,4 %

2,6 %

11,7 %

58

59

14

26

21

Resterande pensionsförpliktelse

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

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

TABELL: Utveckling av pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 31
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är en procent lägre jämfört med 2017.
Ju större del som finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre av det ekonomiska utrymmet
behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar, exempelvis räntekostnader.
Det blir istället större del över till löpande verksamhet, personalkostnader, material- och
underhållskostnader med mera.
Med hänsyn tagen till Region Kronobergs pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten
istället till minus 23 procent för 2018. Det är en förbättring jämfört med 2017 med 9 procentenheter.
Det är en nivå som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga betalningsförmågan. Det beror
på att Region Kronoberg idag belastas med kostnader både för nuvarande och gamla pensioner
samtidigt. Det ställer stora krav på prioriteringar som kan innebära en risk att resurserna till den
löpande verksamheten framöver måste ställas mot kapitalkostnader.
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Ekonomitabeller
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
periodenperioden
Resultaträkning exkl.
projekt (tkr)

Utfall

2017

2018
Budget

Avvikelse

Utfall

Intäkter
Patientavgifter

158,7

162,5

-3,8

157,3

Såld vård inkl tandvård

720,0

693,9

26,1

685,1

Landstingsersättning

4 097,0

4 096,9

0,0

3 837,1

Övriga intäkter

1 387,7

1 321,8

65,9

1 262,7

Summa intäkter

6 363,5

6 275,2

88,3

5 942,2

-3 182,1

-3 320,2

138,1

-2 986,6

-157,8

-27,0

-130,8

-190,4

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

-3 339,9

-3 347,3

7,4

-3 177,0

Köpt utomlänsvård

-708,6

-675,8

-32,9

-643,7

Läkemedel

-658,1

-639,4

-18,8

-624,3

Medicinsk service

-314,4

-303,3

-11,2

-303,9

Medicinskt och övrigt
material
Övriga kostnader

-284,6

-272,5

-12,1

-310,8

-1 028,8

-948,6

-80,2

-953,2

-90,4

-87,2

-3,2

-84,9

-6 425,0

-6 274,0

-151,0

-6 097,7

11,8

-0,3

12,1

14,7

-49,7

1,0

-50,7

-140,8

0,4

0,3

0,2

1,9

-1,6

-1,2

-0,4

-0,7

-50,9

0,0

-50,9

-139,6

Avskrivningar och
internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal
med privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. I bokslut 2018 uppgår intäkter och kostnader till 32 mnkr
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Ekonomiskt resultat per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

2018

2017*)

2017**)

-4 901

-9 775

-10 750

-15 544

-12 199

-12 199

varav rehab + övrigt

10 643

2 424

1 449

Medicin- och akutcentrum

-41 031

-29 450

-39 887

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-77 601

-86 437

-112 122

4 569

-5 593

-7 789

Psykiatricentrum

-5 425

-19 585

-35 098

varav vuxenpsykiatri

18 279

-6 928

-13 759

-21 841

-12 266

-20 948

-902

-1 658

-1 658

varav vårdval

Medicinskt servicecentrum

varav barn- och ungdomspsykiatri
Rättspsykiatri
Tandvårdscentrum

611

-1 135

-1 135

-124 679

-153 632

-208 439

53 686

-5 509

49 298

7 973

4 814

4 814

Summa HS gemensamt

61 659

-695

54 112

Projekt

12 093

14 728

14 728

-50 926

-139 599

-139 599

Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

Resultat

Not: *) 2017 har justerats för organisationsförändringar, och **) ändrad rutin avseende kompensation för hyrpersonal.
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Trafiknämnd
Resultatuppföljning per kostnadsställe
2018
Resultaträkning (tkr)

Utfall

Budget

Differens

Länstrafikens Kansli

-30 983

-32 100

1 117

Teknik och
omkostnader

-22 810

-26 084

3 275

-7 152

-7 300

148

-882

-1 000

118

-123 678

-125 200

1 522

-73 718

-68 600

-5 118

-1 120

-1 200

80

Krösatåg Nord

-17 351

-17 000

-351

Krösatåg Syd

-33 851

-28 350

-5 501

Öresundståg

-492

-5 000

4 508

-1 593

-1 800

207

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-3 736

-5 500

1 764

-676

-676

0

0

0

0

-104

-104

0

0

0

0

-318 147

-319 915

1 768

Marknadsföring
Utrednings-uppdrag
Regiontrafik
Växjö stadstrafik
Älmhults stadstrafik

Pågatåg

Serviceresor
Sjukrese-administration
Färdtjänst-avdelning
Abonnerad skolskjuts
Totalsumma

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Intäkter tkr
januaridecember
2018

Kostnader
tkr
januaridecember
2018

%
januaridecember
2018

Jämförelse
%
Bokslut
2017

Jämförelse
%
Budget
2018

118 240

118 732

99,6%

101,8%

95,9%

1 485

2 605

57,0%

57,8%

55,6%

Regiontrafik buss

97 400

221 078

44,1%

42,8%

42,1%

Växjö stadstrafik

46 803

120 521

38,8%

39,9%

38,0%

Krösatåg Nord

12 798

30 149

42,4%

44,5%

43,3%

793

2 386

33,2%

22,2%

25,0%

10 837

44 687

24,3%

27,5%

29,7%

288 356

540 158

53,4%

53,9%

52,9%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults stadstrafik

Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA
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Regional utvecklingsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2018
Resultaträkning
(tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Internt stöd

18 406

19 392

986

Projektkontor
ekonomiskt stöd

18 333

18 566

233

Kunskap och lärande

7 962

10 257

2 295

Folkhälsa och social
utveckling

7 337

9 518

2 181

Hållbar tillväxt

6 645

7 143

497

Totalsumma

58 683

64 875

6 192

Kulturnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2018
Resultaträkning
(tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

4 748

5 086

338

Verksamhetsstöd

57 219

57 694

474

Totalsumma

61 967

62 780

813

Administrativt stöd

Grimslövs folkhögskola
Resultatuppföljning för perioden
2017
Resultaträkning
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget Ack

Differens

-9 635

-9 712

78

Internat

-109

8

-117

Restaurang

-816

-604

-212

Ekhagen

-856

-621

-235

-11 415

-10 929

-487

Totalsumma

107

Regionstyrelsen
Resultatuppföljning för perioden
2018
Resultatuppföljning
(tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Regionservice

-15 292

-9 940

-5 352

Regionstaben

-120 427

-128 904

8 477

Regiongemensamt

-209 815

-209 975

160

Summa

-345 534

-348 819

3 284

-965 432

-975 512

10 080

Vårdval hud

-16 105

-20 596

4 491

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-94 096

-92 200

-1 895

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-1 075 632

-1 088 308

12 676

Förtroendemannaorganisationen

-37 754

-38 705

952

Summa
förtroendemannaorganisation

-37 754

-38 705

952

-1 458 920

-1 475 832

16 912

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Verksamhetens
nettokostnad
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Särredovisnings Tandvården
Tandvårdens intäkter och kostnader
Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl interna poster 1)
Verksamhetsgrenar

KU/KS/ Summa
MV 2) 3) intäkter

Summa
kostnader

Resultat Resultat Kommentar resultathantering,
2018
2017
subventioner mm

Ackumulerat
resultat fr o m
2012

Folktandvården
Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Tandvård till gömda och ayslsökande barn
till 18 år 4)

KU
KS
KS
KS

55 959
9 048
30 693
1 369

58 411
3 358
27 405
1 428

-2 453
5 691
3 287
-59

-8 977
9 216
-4 866

KU
KS
KS
KU

93 995
950
20 406
18 278

95 309
30 205
17 287

-1 313
950
-9 798
991

-121
950
-422
353

Akut tandvård till gömda och asylsökande KS
patienter from 18 år 4)

1 070

1 060

10

KS
KS
KS
KS
KS

1 250
3 085
2 800
1 500
10 329

811
3 326
466
493

439
-241
2 334
1 007
10 329

-711
-173
-1 582
1 266
3 248

KS
KU

12 021
19 115

22 093
19 604

-10 072
-490

964
-280

281 868

281 258

610

Vuxentandvård
Allmäntandvård vuxna
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Tandvård till patienter med särskilda behov

Särskilda uppdrag
Forskning
ST-utbildning
Introduktion av nyutexaminerade
Nyrekrytering
Särskild ersättning till
specialisttandvårdsverksamhet
Övriga mindre projekt och uppdrag
Övriga mindre projekt och uppdrag
Summa Folktandvård

-1 135 Enheten har inget eget kapital

20 368

Huvudmannaskap
Huvudman - ex.vis beställarenhet

MV

8 479

1 797

6 682

5 885

Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar

KU
KS

64 148
10 250

66 001
10 242

-1 853
8

-2 017
-11

Specialisttandvård

KS

785

581

204

218

23 967

24 370

0
0
-403

0
0
414

Summa huvudmannaskap

107 629

102 991

4 638

4 489 Enheten har inget eget kapital

34 306

Resultat

389 497

384 249

5 248

3 354

54 674

10 770
-5 522

13 982
-10 628

58 859
-4 185

Vuxentandvård
Specialistvård
KS
Befolkningsansvar
KS
Tandvård till patienter med särskilda behov KU

Resultat/summa konkurrensskyddad
Resultat/summa konkurrensutsatt

KS, MV
KU

1) År 2012 var första året Region Kronoberg redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivån. År 2015 är första året den ingår som en bilaga till årsredovisningen.
Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.
2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet
3) Det föreligger svårigheter att beräkna och allokera kostnaderna för befolkningsansvaret. Fördelning mellan allmäntandvård och befolkningsansvar både för barn och vuxna är
därför något missvisande.
4) Regionernas gemensamma modell reviderades år 2018. Intäkter och kostnader för gömda och ayslsökande specificeras särskilt från år 2018. För år 2017 ingick dessa i
posterna för allmäntandvård och specialisttandvård.
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Produktionsstatistik inom Hälso och sjukvården
Verksamhet, produktions/nyckeltal

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

161 207

169 570

17 427

17 653

179 410

-8 363

-18 203

-5%

-10%

19 924

-226

-2 497

234 437

-1%

-13%

232 094

228 429

2 343

6 008

1%

3%

2 962 367

1 276 402

0

1 685 965

2 962 367

132%

0%

Besök, Läkare

6 204

1 882

0

4 322

6 204

230%

0%

Totalt antal besök

5 058

1 773

0

3 285

5 058

185%

0%

109 293

104 973

108 532

4 320

761

4%

1%

4 339

4 560

4 150

-221

189

-5%

5%

Vårdtillfällen (utskrivna)

136

143

134

-7

2

-5%

1%

Medelvårdtid (utskrivna)

32

32

31

0

1

0%

3%

Beläggning

68%

59%

49%

9%

18%

15%

37%

Läkarbesök

2 453

2 386

2 287

67

166

3%

7%

57 066

56 785

49 849

281

7 217

0%

14%

22 427

22 135

21 372

292

1 055

1%

5%

Vårddagar (utskrivna)

97 037

100 310

109 641

-3 273

-12 604

-3%

-11%

Vårdtillfällen (utskrivna)

24 076

23 563

25 017

513

-941

2%

-4%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,0

4,3

4,4

-0,2

-0,4

-5%

-8%

Operationer i sluten vård

5011

4488

4651

523

360

12%

8%

Förlossningar

2097

2152

2061

-55

36

-3%

2%

Födda barn

2136

2171

2086

-35

50

-2%

2%

Beläggning

91%

92%

88%

-1%

4%

-1%

4%

298,7

304,0

343,1

-5,3

-44,4

-2%

-13%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan vårdgivare
Digitala besök
Kostnad

Rehabilitering o övr verksamhet
Sjukvårdsrådgivning besvarade
samtal
Vårddagar (utskrivna)

Besök annan vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

162 783

162 406

159 381

377

3 402

0%

2%

- varav akutmottagningarna

52 717

51 532

49 670

1 185

3 047

2%

6%

- varav akut/oplanerade besök

10 101

9 897

10 069

204

32

2%

0%

- varav planerade återbesök

67 974

67 979

67 858

-5

116

0%

0%

- varav planerade nybesök

31 991

32 998

31 784

-1 007

207

-3%

1%

Besök annan vårdgivare

41 109

39 604

37 521

1505

3588

4%

10%

Besök i dagsjukvård

62 623

60 003

58 412

2620

4211

4%

7%

- varav dagkirurgi

13 220

12 424

12 384

796

836

6%

7%

- varav dagmedicin

32 549

31 262

31 259

1287

1290

4%

4%

- därav dialyser

9 390

9 167

8 614

223

776

2%

9%

- varav dagendoskopier

7 464

7 150

6 155

314

1309

4%

21%

Läkarbesök

110

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
16 195

14 859

17 735

1 336

-1 540

9%

-9%

Vårdtillfällen (utskrivna)

1 741

1 501

1 638

240

103

16%

6%

Medelvårdtid (utskrivna)

9,3

9,9

10,8

-0,6

-1,5

-6%

-14%

Beläggning

71%

71%

69%

0%

2%

0%

2%

Disponibla vårdplatser

51,7

52,0

51,1

-0,3

0,6

-1%

1%

12 937

12 938

12 848

-1

89

0%

1%

3 175

2 955

2 989

220

186

7%

6%

50 329

52 554

51 169

-2 225

-840

-4%

-2%

45 053

43 788

43 724

1 265

1 329

3%

3%

102%

102%

101%

0%

1%

0%

1%

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 740

12 664

12 930

76

-190

1%

-1%

70%

68%

67%

2%

3%

3%

4%

67 847

66 778

66 068

1 069

1 779

2%

3%

122 891

115 983

108 171

6 908

14 720

6%

14%

105 213

103 984

102 048

1 229

3 165

1%

3%

- varav röntgen CLV

71 443

70 238

70 532

1 205

911

2%

1%

- varav röntgen LL

33 770

33 746

31 516

24

2 254

0%

7%

- varav mammografier

20 741

28 025

13 175

-7 284

7 566

-26%

57%

Kliniska fysiologiska analyser

14 002

14 371

14 371

-369

-369

-3%

-3%

4 549 646

4 473 613

4 255 960

76 033

293 686

2%

7%

36 374

36 932

37 526

-558

-1 152

-2%

-3%

293 181

287 395

294 734

5 786

-1 553

2%

-1%

33 764

29 821

27 503

3 943

6 261

13%

23%

7 110

7 008

7 327

102

-217

1%

-3%

13 504

14 434

15 434

-930

-1 930

-6%

-13%

Delegerade besök till sjuksköterska

2 826

4 238

3 939

-1 412

-1 113

-33%

-28%

Besök sjukgymnastik, vårdavtal

1 781

4 904

4 899

-3 123

-3 118

-64%

-64%

32 357

32 582

36 585

-225

-4 228

-1%

-12%

1 552

1 709

1 679

-157

-127

-9%

-8%

267

1 260

1 177

-993

-910

-79%

-77%

Vårdtid i dagar (utskrivna)

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl.
permissioner
Beläggning
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %
Antal behandlade patienter
Total patienttid, timmar
Medicinsk Service
Röntgenundersökningar

Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin, serologiska analyser
Mikrobiologiska analyser
Patologi/cytologi, analyser/remisser
Privata vårdgivare
Besök, läkare med vårdavtal
Besök, läkare med ersättn enl lag

Besök sjukgymnastik, ersättn enl lag
Besök naprapat
Besök psykoterapeut

111

112

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-20

§ 55

Årsredovisning 2018 (19RGK48)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2018.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2018. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 24 april. Region Kronobergs redovisar för fjärde
året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultatet för 2018 uppgår 110 mnkr, årets
resultat har dock förbättras avsevärt av relativt stora realisationsvinster i
kapitalförvaltningen.
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att när
det gäller förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procent i jämförelse med
föregående år och Region Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse med
samtliga regioner. Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården har under
2018 varit intensivt och fler verksamheter är idag oberoende av hyrpersonal. Men trots
ett omfattande arbete inom hälso- och sjukvården har det ursprungliga och
gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019 vara oberoende av
hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Idag anlitar regionen hyrpersonal i
mindre omfattning än tidigare och totalt har hyrkostnaderna minskat med cirka 30
miljoner kronor jämfört med 2017.
Inom kollektivtrafiken är den upplevda nöjdheten hos resenärerna oförändrad jämfört
med 2017. Med tanke på de utmaningar som har varit under 2018 med flytten av Växjö
Stadstrafik till Kronobergsgatan samt övriga trafikstörningar på grund av
ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses som mycket positivt.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör, Caroline Gabrielsson Palmqvist, HR-direktör, och Jens
Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2018.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-20

Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-12

§ 69

Årsredovisning 2018 (19RGK48)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2018.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2018. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 24 april. Region Kronobergs redovisar för fjärde
året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultatet för 2018 uppgår 110 mnkr, årets
resultat har dock förbättras avsevärt av relativt stora realisationsvinster i
kapitalförvaltningen.
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att när
det gäller förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procent i jämförelse med
föregående år och Region Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse med
samtliga regioner. Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården har under
2018 varit intensivt och fler verksamheter är idag oberoende av hyrpersonal. Men trots
ett omfattande arbete inom hälso- och sjukvården har det ursprungliga och
gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019 vara oberoende av
hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Idag anlitar regionen hyrpersonal i
mindre omfattning än tidigare och totalt har hyrkostnaderna minskat med cirka 30
miljoner kronor jämfört med 2017.
Inom kollektivtrafiken är den upplevda nöjdheten hos resenärerna oförändrad jämfört
med 2017. Med tanke på de utmaningar som har varit under 2018 med flytten av Växjö
Stadstrafik till Kronobergsgatan samt övriga trafikstörningar på grund av
ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses som mycket positivt.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2018.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Beslutsunderlag
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§ 91

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Värend 2018
(19RGK134)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo kommuner,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sju huvudmän i
Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun gick
med 2016 och Lessebo kommun 2018.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed. Vidare bedömer revisorerna sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
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1. Bakgrund
1 januari 2004 infördes lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210). Lagen möjliggör en permanent samverkan mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting/region. Utifrån denna lag bildades
Markaryds samordningsförbund 2006-01-01. Förbundet utökades 2017-01-01 med
Ljungby kommun och Älmhults kommun och bytte därmed namn till Sunnerbo
Samordningsförbund. I Sunnerbo Samordningsförbund ingår Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt kommunerna Ljungby, Markaryd och
Älmhult.
Förbundet har ingen beslutsbefogenhet över medlemsmyndigheterna, varför en ständig
och öppen dialog är nödvändig för att nå förstärkt samordning i ett långsiktigt
perspektiv. Sunnerbo Samordningsförbund är en egen juridisk person som ska upprätta
en årsredovisning som överlämnas till förbundets medlemmar.
2. Uppgifter och beslutanderätt
Sunnerbo Samordningsförbund har till uppgift att:
-

-

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan medlemmarna
Finansiera insatser avsedda för individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser inom medlemmarnas områden. Insatser ska syfta till att
individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
Besluta om hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

3. Organisation
3.1 Styrelse
Sunnerbo Samordningsförbund leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fem
ersättare. Varje medlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöterna
kommer från de fyra parter som ingår i förbundet (Region Kronoberg,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun). Förbundet har under året haft 6
styrelsesammanträden.
3.2 Ordinarie ledamöter
- Ros-Marie Jönsson Neckö, Region Kronoberg, ordförande 2018-05-29 – 2018-12-31,
vice ordförande 2018-01-01 – 2018-05-29
- Malin Stadig-Lundgren, Markaryds kommun, ordförande 2018-01-01 – 2018-05-29
- Angelica Karlsson, Försäkringskassan, vice ordförande, 2018-05-29 – 2018-12-31
- Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingen, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Caroline Lindbergh, Markaryds kommun, 2018-05-28 – 2018-12-31
3

3.3 Ersättare
Samtliga för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
- Lars Ingvert, Älmhults kommun,
- Bo Ederström, Ljungby kommun
- Anneli Djerf, Arbetsförmedlingen
- Linus Bladström, Försäkringskassan
- Britt-Louise Berndtsson, Region Kronoberg
3.4 Beredningsgrupp
Beredningsgruppen i Sunnerbo Samordningsförbund består av följande tjänstemän:
- Per Lindblom, Region Kronoberg, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Carl Lundkvist, Älmhults kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Jenny Smedberg, Älmhults kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Elisabeth Fock, Markaryds kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Peter Fornander, Ljungby kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Majda Khan, Försäkringskassan, 2018-09-07 – 2018-12-31
- Biljana Vucadinovic, Arbetsförmedlingen, 2018-01-01 – 2018-10-21
- Johan Weidenmark, Arbetsförmedlingen, 2018-10-21 – 2018-12-31
- Carina Augustsson, Region Kronoberg, 2018-01-01 – 2018-12-31
Beredningsgruppen har under året haft 6 sammankomster. Beredningsgruppen bereder
ärenden, tar fram underlag och ger förslag till beslut till styrelsen. En huvuduppgift för
beredningsgruppen är lyfta områden med behov för utvecklad samverkan och nya
arbetsmodeller. Beredningsgruppen kan agera styrgrupp för projekt som drivs inom
förbundets ramar.
3.5 Förbundschef
Förbundschefen ansvarar för att ärenden bereds samt att styrelsens beslut verkställs.
Förbundschefen ska också utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya
behovsgrupper och föreslå lösningar för styrelsen. Förbundschefen för Sunnerbo
Samordningsförbund tillträdde 2018-07-01, under de tre första månaderna var
tjänstgöringsgraden 80% och därefter 100%. Arbetet under årets andra del har till stor
del bestått av att presentera förbundet och dess möjligheter till de nyanslutna
medlemmarna och aktörer inom deras geografiska områden samt att upprätta en
planering för förbundet utifrån medlemmarnas behov.
3.6 Verksamhetssamordnare
Under 2018 har verksamhetssamordnaren arbetat till största delen operativt i den
basverksamhet som drivits genom förbundet. Inför 2019 kommer det i
verksamhetssamordnarens roll att ingå att stödja det operativa och strategiska arbetet
med att driva och utveckla samverkansprocesser och att vara förbundets resurs i olika
typer av arbetsgrupper. Verksamhetssamordnaren ska också arbeta med att sprida
kunskap och erfarenheter från samverkan och verka för gemensam
kompetensutveckling till förbundsmedlemmarna. Verksamhetssamordnaren utgör ett
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stöd till förbundschefen med uppgifter på ledningsnivå och vid behov är
verksamhetssamordnaren ställföreträdande för förbundschefen.
4. Målgrupp
- Invånare i Markaryd, Ljungby eller Älmhults kommun
- Aktuell hos minst två av medlemsmyndigheterna
- Personer mellan 16 och 64 år
- Personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- Prioriterade grupper än långtidssjukskrivna och unga personer upp till 30 år med
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk
ohälsa.
- Lokalt identifierade målgrupper
5. Mål
Förbundets målsättning var enligt verksamhetsplan för 2018 att:
1. Preventivt arbete ska inledas, primärt gentemot gruppen unga med psykisk ohälsa
och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära målgrupp.
2. Projektet FOKUS utvärderas och metodiseras. I samband med metodisering ska en
modell tas fram som ska fungera som verktyg för att metodisera projekt.
3. En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas
fram.
4. Kontakter etableras med det lokala näringslivet.
5. Möjligheter att arbeta med inkluderande arbetsmarknadsinsatser1 undersöks.
6. Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner ske.

6. Måluppfyllelse
Nedan redovisas respektive mål och måluppfyllelse därav.
Som beskrivits i verksamhetsplanen för 2018 kan aktiviteter utifrån målen under 2018
vara av mer kartläggande karaktär för att under 2019 blir mer operativa.
Mål 1: Preventivt arbete inledas, primärt gentemot gruppen unga och sekundärt gentemot
samordningsförbundets hela målgrupp.
Genomförande: Arbeta tillsammans med skolan, informationsspridning och utbildning.
Kartlägga målgrupp i ett tidigare stadie. Utbilda delar av förbundsmedlemmars personal.
Samarbeta med KAA.
Effekt: 1/3 av förbundschefs tid går till arbete med preventiva insatser. Förbundschef och
verksamhetssamordnare deltar i konferens kring samverkan mellan samordningsförbund och
skolan. Tidigare identifiera och nå de 5% av befolkningen i arbetsför ålder som uppskattas
tillhöra samordningsförbundets målgrupp. Kompetenshöjande preventiv insats riktad till
målgruppen unga inleds.

1

Inkluderande arbetsmarknadsinsatser avser den sortens verksamheter som kan möjliggöra inträde på
arbetsmarknaden för de som inte bedöms ha full arbetsförmåga och/eller har en funktionsvariation och/eller andra
behov. Exempel är ASF, IOP, SE, IPS, i upphandlingar och socioekonomiska investerings initiativ.
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Uppfyllelse: Förbundschef och verksamhetssamordnare deltog i konferens rörande hur
samordningsförbund kan samverka med skolan för gemensamma preventiva insatser. En MIutbildning hölls för delar av förbundsmedlemmarnas personal som arbetar med unga.

Mål 2: Projektet FOKUS utvärderas och metodiseras. I samband med metodisering tas modell
fram som ska fungera som verktyg för att metodisera projekt.
Genomförande: Extern utvärdering av FOKUS. Ta fram en metod för hur projektet FOKUS kan gå
från projekt till koncept. Arbeta fram metod för att göra koncept av projekt för att skapa hållbara
insatser som ska kunna användas i fler sammanhang och organisationer.
Effekt: Kunna presentera FOKUS-konceptet till förbundsmedlemmar samt externa
organisationer. Påbörjad extern utvärdering. Påbörja framtagandet av metod för att göra
koncept av projekt.
Uppfyllelse: Extern utvärdering av projektet FOKUS startade 2018-11-19 och ska enligt avtal
vara färdigställd 2019-02-28. Utvärderingen kommer att presenteras som en skriftlig rapport
samt föredras för styrelsen och beredningsgruppen. Utifrån resultatet av utvärderingen kommer
arbete med att ta fram en metod påbörjas där arbetssättet som använts i projektet FOKUS
metodiseras.

Mål 3: En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas fram.
Genomförande: Samverkansträffar, ärendeforum, arbetsgrupper, samordnade utbildningar,
föreläsningar och kompetenshöjande insatser.
Effekt: Utbildningstillfällen kring ämne relevant för samtliga förbundsmedlemmars personal är
planerade. Minst en kompetenshöjande insats har under 2018 inletts.
Uppfyllelse: De kompetenshöjande insatser som genomförts under 2018 har varit MI-utbildning
för förbundsmedlemmarnas personal samt samverkansutbildning för förbundspersonalen. 2019
års första beredningsgrupp kommer att helt ägnas åt en workshop kring hur
förbundsmedlemmarna ser att förbundet ska arbeta vidare med mål 5- inkluderande
arbetsmarknadsinsatser. Utifrån resultatet från workshopen kan det bli aktuellt med
kompetenshöjande insatser för berörd personal hos förbundsmedlemmarna.

Mål 4: Kontakter etableras med det lokala näringslivet.
Genomförande: Kontakt med Region Kronoberg, kommunernas näringslivsavdelningar och
arbetsmarknadssamordnare, samt direktkontakt med företag och arbetsgivare.
Effekt: Fler praktikplatser och arbetsträningsplatser, nätverk och dialog med näringslivet, större
förståelse för arbetsmarknadens behov och förutsättningar, samarbete med kommunernas
arbetsmarknadsavdelningar/näringslivsavdelning. 1/3 av förbundschefs tid går till arbete med
arbetsmarknadsinriktade insatser.
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Uppfyllelse: Starkt fokus har legat på arbetsmarknadsinriktade insatser under 2018. Genom
beredningsgruppen pågår nära samarbete med kommunernas respektive
arbetsmarknadssamordnare. Av de deltagare som varit inskrivna i projektet FOKUS har 10
personer vid insatsens slut skrivit ut till arbete samt 4 personer studier via CSN. Beroende på
vilka beslut som fattas för hur arbete med Mål 5 - inkluderande arbetsmarkandsinsatser ska
bedrivas kommer kontakten med näringslivet och arbetsgivare att utökas.

Mål 5: Möjligheter att arbeta med inkluderande arbetsmarknadsinsatser undersöks.
Genomförande: Samarbete med Region Kronoberg, arbetsmarknadssamordnare och
näringslivsavdelningar samt eventuella sociala företag. Utöka kontakt med psykiatrin för att nå
den potentiella delen av målgruppen.
Effekt: Beslutsunderlag finns för att fatta beslut om samordningsförbundet ska jobba med
inkluderande arbetsmarknadsinsatser eller inte.
Uppfyllelse: Arbetet under 2018 har varit av kartläggande och informationsinhämtande
karaktär. I januari 2019 kommer en workshop att hållas med beredningsgruppen vilken
förväntas generera underlag för hur förbundet ska arbeta vidare med inkluderande
arbetsmarknadsinsatser.

Mål 6: Informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner.
Genomförande: Aktivt informationsarbete riktat till samtliga sex medlemsorganisationer för att
etablera Sunnerbo Samordningsförbund och förbundets möjligheter. Behovskartläggningar i
samtliga kommuner med påföljande initiering av relevanta insatser. Kartläggning av pågående
arbetsmarknadsinsatser i respektive kommun och hitta samverkansformer. Utöka kontaktytor
med psykiatrin. Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra förbund. Upprättande av
ansökningsrutin för förbundets medel, ämnad för förbundsmedlemmarna.
Effekt: Sunnerbo Samordningsförbund har insatser att presentera, utbudet av insatser är
sammanställda i ett levande dokument som förändras utifrån medlemmarnas och invånarnas
behov. En rutin för ansökning av förbundets medel och handläggning därav finns att tillgå.
Nyhetsbrev och hemsida finns att tillgå vid slutet av 2018.
Uppfyllelse: Största delen av arbete under 2018 har för förbundschefen var informationsarbete.
Att presentera förbundet och föra dialog med förbundsmedlemmar och berörda verksamheter
har varit priorierat. Informella arbetsgrupper har utformats utefter identifierade behov hos
förbundsmedlemmarna och inför kommande ansökningar om insatsmedel från medlemmarna.
Förbundet har anslutit sig till Insatskatalogen vilket är att betrakta som en del i
informationsarbetet. Hemsida är under uppbyggnad och ett första nyhetsbrev kommer att
skickas ut i februari 2019. Informationsarbetet har delvis bedrivits genom Sunnerbo
Samordningsförbund och delvis gemensamt med Samordningsförbundet Värend. Rutin för
ansökan om insatsmedel finns framtagen och förbundsmedlemmarna är informerade om den.
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7. Statistik 2018
Följande översikt presenterar statistik över de deltagare som har varit inskrivna i projektet
FOKUS under 2018.
SUNNERBO SAMORDNINGSFÖRBUND
Tidsperiod 2018-01-01--2018-12-31
Antal deltagare
Ingående 2017
januari - mars 2018
april - juni 2018
juli - september 2018
oktober - december 2018

Antal
42
26
6
2
8

Projektet
Procent
FOKUS
100%
62%
14%
5%
19%
0%

42
26
6
2
8

Varav
Ålder 16-20
Ålder 21-24
Ålder 25-29
Ålder 30-54
Ålder 55-64

7
10
20
5

0%
17%
24%
48%
12%

7
10
20
5

Varav
Kvinnor
Män

25
17

60%
40%

25
17

Antal aktuella deltagare

15

Deltagarnas förutsättningar
Över 14 år
Upp till 14 år
Upp till 10 år
Upp till 8 år
Upp till 6 år
Upp till 4 år
Upp till 2 år
Upp till 1 år
Ingen offentlig försörjning
Remitterade deltagare 2018 från
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Kronoberg
Markaryds kommun
Ljungby kommun
Älmhults kommun
Antal avslutade deltagare
Flyttat
Avslutade och inskrivna aktivit arbetssökande/praktik AF
Studier utbildning via AF
Studier övriga bl a csn
Arbete
Aktivitetsersättning med LSS daglig sysselsättning
Stadigvarande sjukersättning
Långtidssjukskriven - annan vård
Föräldraledighet
Missbruk
Avslutat på egen begäran
Övrig anledning

1
1
4
2
9
10
5
9
1
16
1
1
2
7
3
2
27
1
2
4
10
3
5
1
1

15

2%
2%
10%
5%
21%
24%
12%
21%
2%
100%
6%
6%
13%
44%
19%
13%
100%
4%
7%
0%
15%
37%
11%
19%
4%
4%
0%
0%
0%

1
1
4
2
9
10
5
9
1
16
1
1
2
7
3
2
27
1
2
4
10
3
5
1
1

Utöver de deltagare som ingår i statistiken ovan har en volyminsats genomförts under 2018 i
form av tre dagars MI-utbildning för 16 av förbundsmedlemmarnas personal.
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7.1 Tid i insats

8. Verksamheter
Följande verksamheter har under 2018 finansierats av förbundet.
8.1 Projektet FOKUS
Projektet FOKUS är en basverksamhet som förbundet finansierat under 2018. Syftet med
projektet FOKUS är att utveckla samverkansarbetet så att den enskilde individen som bor i
Ljungby, Markaryd eller Älmhult kommun och som är mellan 16 och 64 år, slipper en rundgång
mellan berörda myndigheter, samt uppmuntra individen till att förbättra sin livssituation i rätt
riktning. I vilken riktning arbetet styrs mot avgörs av personens individuella mål och kunskaper.
Det kan handla om studier, arbete, arbetsprövning, motiverande samtal,
arbetsförmågebedömning och hjälp med att kontakta de andra myndigheterna. Det kan även
handla om att samverka med näringslivet och andra aktörer, så som skolor och andra företag
inom Markaryds kommun som individen har behov av.
Man kan se projektet FOKUS som ett samlingsprojekt där mindre insatser ingår och
kommuninvånarnas behov styr insatserna i projektet. Individen ska få möjlighet att få
arbetslivserfarenhet, referenser och kunskap om processen av att söka arbete för att på så sätt
öka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden alternativt utbildning samt att arbeta
med sig själv för att stärka både sin motivation och självkänsla.
Projektet FOKUS mål är att deltagarna skall nå egen försörjning och med egen
försörjning menas arbete eller studier som är egenfinansierade eller via CSN. Målet är
också att lotsa deltagaren så att de hamnar i rätt trygghetssystem. Målet är att
verksamhetens insatser kommer medborgaren tillgodo som behöver stöttning för sin
rehabilitering. Deltagaren ska uppnå individuella mål, i att få ett högre välbefinnande i
sitt mående. För att alla mål ska uppfyllas är det av fortsatt vikt att vi effektiviserar
samarbete mellan myndighetens olika resurser så att det kommer deltagaren tillgodo.
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Målet är att det skall vara rätt insats till rätt individ, för att komma rätt så kan tiden
variera.
Arbetssättet i projektet bygger på en hög grad av flexibilitet, ett stort anpassat stöd
för att komma rätt och hitta rätt, ett målmedvetet och strukturerat arbete enligt MI,
KBT, Mindfulness, Självkänsla, Mental träning, läran om kost och motion och ICF
coachning. Genom ett medvetet strukturerat arbetssätt både i grupp och på
individnivå har det visat sig att det går att komma vidare i sin rehabilitering och på så
sätt förbättra sina möjligheter till förvärvsarbete, studier eller andra aktiviteter och
insatser.
I projektet FOKUS finns ett program som kallas bas-program som riktar sig till individer som är
långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet i bas-programmet handlar om att stärka motivation och
självkänsla. I basgruppen arbetar förbundet både individuellt och i grupp.
Under 15 veckor genomgår deltagaren ett program som varje gång matchas mot deltagarens
förutsättning och förmåga för att passa deltagaren. Dock är grundförutsättningen för basgruppen alltid den samma. Gruppen har start på våren och på hösten. En utvärdering görs efter
avslutat program för att förbundet skall kunna matcha och tillgodose det som deltagarna
behöver och saknar. Arbetet i basgruppen sker i grupp kombinerat med individuell uppföljning,
efter de 15 veckorna i programmet intensifieras det individuella arbetet med t.ex. arbetsträning,
praktik, utbildning, utredningar mm och arbetet mot en egen försörjning eller att hamna i rätt
trygghetssystem börjar.

Vecka 1
Introduktion & ka rtlä ggni ng

Vecka 2
Ja g AB

Vecka 3
Ja g AB

Vecka 4
Ski l l na den s om gör s ki l l na d

Vecka 5
Ekonomi & budget

Vecka 6
Mi ndful nes s

Vecka 7
Mi ndful nes s

Vecka 8
Mi ndful nes s

Vecka 9
Aktivi tet

Vecka 10
Aktivi tet

Vecka 11
Ens ki l da möten/a vs tämni nga r

Vecka 12
Sjä l vkä ns l a

Vecka 13
Sjä l vkä ns l a

Vecka 14
Sjä l vkä ns l a

Vecka 15
Avs l ut & utvä rderi ng

Efter medverka n i ba s gruppen tas det ens ki l da a rbetet vi d t.ex a rbets trä ni ng, pra ktik, utbi l dni ng,
utredni nga r mm och a rbetet mot en egen förs örjni ng el l er a tt ha mna i rä tt trygghets s ys tem börja r.
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8.2 MI-utbildning
Under november – januari 2018/19 genomfördes en utbildning i Motiverande samtal
(MI) för 16 stycken av förbundsmedlemmarnas personal. En extern utbildare höll i tre
utbildningsdagar där fokus var Motiverande samtal i arbete med ungdomar. Utbildningen
riktade sig i första hand till länets KAA-samordnare och utöver dem bjöds
förbundsmedlemmars personal som arbetar med unga in.
Genomförandet av MI-utbildningen grundas i mål 1 gällande preventivt arbete och mål 3
gällande kompetenshöjande insatser.
8.3 Insatskatalogen
Beslut fattades under november att förbundet ska anslutas till insatskatalogen. Sunnerbo
Samordningsförbund kommer tillsammans med Samordningsförbundet Värend att
tillfälligt tillsätta en resurs på 50% i anslutandefasen.
8.4 Kommande verksamheter
Inför första styrelsesammansträdet 2019 förväntas två ansökningar från
förbundsmedlemmarna föredras. Diskussion kring de väntade ansökningarna har under
hösten förts i beredningsgruppen och med berörda förbundsmedlemmar och
verksamheter.
9. Övrig verksamhet
9.1 Samverkansutbildning
Under slutet av 2018 och början av 2019 har förbundets personal deltagit i
samverkansutbildning anordnad av Samordningsförbundet Värend. Ambitionen är att
erbjuda Sunnerbo Samordningsförbunds medlemmars personal densamma utbildning
under 2019.
9.2 Nätverk
Kontinuerligt arbete pågår i förbundet att delta i nätverkssammanhang med andra
förbund. Under 2018 har förbundspersonalen deltagit i två nätverksträffar i nätverket för
norra Sydsverige, en på Gotland och en i Växjö. Förbundschefen deltog i
förbundschefsdagarna i Stockholm i oktober 2018.
Förbundet arbetar aktivt för att stärka relationerna mellan såväl förbundet och
förbundsmedlemmarna som förbundsmedlemmarna emellan.

9.3 Utvärdering
I november 2018 påbörjades extern utvärdering av insatsen FOKUS som under flera år
bedrivits genom förbundet. Utvärderare är ID och utvärderingen beräknas vara klar
2019-02-28. Tanken är att utvärderingen ska beskriva arbetssättet som använts i
insatsen för att kunna ta fram en metod.
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9.4 SamSIP
Beslut fattades på styrelsemötet i december att ett förslag på överenskommelse ska
utformas för införande av SamSIP som verktyg mellan förbundsmedlemmarna.
10. Uppföljning och utvärdering
Förbundets verksamhet följs upp i Försäkringskassans system för resultatuppföljning
SUS (system för uppföljning av samverkan).
Alla förbundets insatser ska mätas utifrån målen i verksamhetsplanen.
Statistik från projektet FOKUS har presenterats för beredningsgrupp och styrelse vid
respektive sammanträdestillfällen.
Projektet FOKUS som avslutades 2018-12-31 utvärderades under november 2018 –
februari 2019 av extern utvärderare.
11. Ekonomi
2018 års anslag från medlemmarna uppgick till totalt 4 130 000 kr varav
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen stod för hälften av medlen. Region Kronoberg
stod för en fjärdedel och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult stod gemensamt
för en fjärdedel.
11.1 God ekonomisk hushållning
För att förbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten
bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Kvalitativa insatser
ska utföras till en adekvat kostnad. Förutsättningen för att kunna följa upp
verksamhetens effektivitet är att mätbara mål formuleras. Verksamhetens mål ska stå i
relation till de ekonomiska resurser som förbundet förfogar över.
11.2 Balanskrav
Förbundet uppfyller balanskravet för 2018.







11.3 Finansiella mål
Förbundets finansiella mål för 2018:
Förbundets medel ska användas för att uppnå förbundets syfte, att främja samverkan
och testa nya arbetssätt. Vid långvariga insatser ska medlemsmyndigheterna själva
finansiera personal och aktiviteter.
Jämn ekonomisk fördelning mellan individinriktade insatser och
strukturutvecklandeinsatser.
Det övergripande finansiella målet är en budget i balans.
Möjligheten att söka externa medel ska beaktas och övervägas när nya initiativ initieras
inom samordningsförbundet.
De fyra finansiella målen har uppnåtts.
Förbundet har ett finansiellt överskott vilket förklaras genom att utfallet varit lägre än
budgeterat i beviljade insatser, att förbundschefstjänster var vakant under halva året
samt att ansökningar om insatsmedel beräknas inkomma i början av 2019 istället för
slutet av 2018 som först förväntats.
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11.4 Administration och förvaltning
För 2018 tecknades ett avtal mellan förbundet och Markaryds kommun vilket ålägger
Markaryds kommun att svara för administrativa tjänster rörande förbundet.

11.5 Årets resultat
Årets resultat visar ett överskott på 3 164, 633 tkr jämfört med antagen budget för
verksamhetsår 2018. Årets kostnader uppgår till 965,367 tkr och intäkterna uppgår till
4 130 tkr. Årets ränteintäkter uppgår till 73 kronor. Sunnerbo samordningsförbunds
balanserade resultat uppgick 2018-01-01 till 847, 724 tkr vilket innebär att 4 002 430 tkr
återstår i eget kapital vid årets slut. Ej förbrukade medel överförs till förbundets budget
för verksamhetsåret 2019.
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11.6 Budgetavvikelse

Sunnerbo
Samordningsförbund
Budget (tkr)
Verksamhetens
intäkter
Ägarnas anslag
Föregående års
resultat
Ränteintäkter
S:a intäkter
Verksamhetens
kostnader
Administrativa
kostnader
Arvode styrelse
Anslag nya projekt
Förbundschef

Utfall

Budget

Utfall

2017

2018

2018

1 668 000
436 023
73
2 104 096

0
36 487
0
0

4 130 000 4 130 000
847 724
0

847 724
73

4 977 724 4 977 797

50 000*
125 000
3 321 750
442 950

0
73 793
0
303 149

Finansierade insatser
Projektet FOKUS

1 219 885 1 038 024**

891 517

S:a kostnader

1 256 372

4 977 724 1 268 459

EGET KAPITAL

847 724

0 3 709 281

*Beslut togs efter verksamhetsplan att administrativa tjänster skulle budgeteras till 10 000
**Justerat budget p.g.a avrundning,
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11.7 Resultaträkning

Belopp i kr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

not 1
not 2

Resultat före finansnetto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

not 3

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Bokslut
2018

Bokslut
2017

4 130 000
1 268 459
0
1 278 516

1 668 000
1 256 372
0
1 256 372

2 861 541

411 628

73
0
73

73
0
73

2 861 614

411 701

0
0

0
0

2 861 614

411 701

11.8 Balansräkning

Bokslut
2018

Belopp i kr

Bokslut
2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa

0
0
0

0
0
0

1 099 634
2 912 853
4 012 487

216 064
1 054 032
1 270 096

4 012 487

1 270 096

-847 724
-2 861 614
-3 699 281

-436 023
-411 701
-847 725

0
-303 149
-303 149

0
-422 372
-422 372

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa

not 4

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital

not 5

-4 012 487 -1 270 096
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11.9 Kassaflödesanalys
Bokslut
2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättn
Justering för övr ej likv.påv post
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet
Ökning/minskning kortfr. fordr.
Ökning/minskning kortfr. skulder

Bokslut
2017

2 861 614
0
0
0
0

411 701
0
0
0
0

2 861 614
-883 570
-119 223

411 701
-7 552
-120 068

1 858 821

284 081

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i inventarier
Försäljning av inventarier
Investering i fastigheter
Försäljning av fastigheter
Övriga investeringar

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B. Kassaflöde från investeringsvht.

0

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar

0
0
0
0

0
0
0
0

C. Kassaflöde från
finansieringsverksamhet

0

0

1 858 821

284 081

1 858 764
1 054 032
2 912 853

284 081
769 951
1 054 032

A. Kassaflöde från löpande verksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
(A+B+C)
För. likv. medel enl. bokföring
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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11.10 Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter
Består av anslagen från de fem ägarna, totalt 4 130 000 kronor.
Not 2 Verksamhetens kostnader

Sunnerbo samordningsförbund finansierade insatser uppgick 2018 till 891 517 kronor. Övriga
kostnader i Sunnerbo samordningsförbund uppgick till 73 793 kronor. Kostnad för förbundschef
uppgick till 303 149 kronor.
Not 3 Finansiella intäkter
Ränta på förmånskonto i Markaryds Sparbank uppgick till 73 kronor.

Not 4 Fordringar
Kortfristiga fordringar uppgår till 1 099 634 kronor. Hela beloppet avser fordran till Markaryds
kommun.

Not 5 Skulder
Kortfristiga skulder uppgår till 303 149 kronor. Hela beloppet avser skuld till Ljungby kommun.

11.11 Tillämpade redovisningsprinciper
Årsredovisningen följer kraven på kommunal redovisning som regleras i Kommunallagen kap 8
samt i Lag om kommunal redovisning. Utöver lagstiftning styrs redovisningen av god
revisionssed, praxis och rekommendationer, vilka i första hand utarbetas och tolkas av Rådet för
kommunal redovisning.
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Ljungby 2019-02-14

____________________________________________________
Ros-Marie Jönsson Neckö, ordförande

_______________________________________________
Angelica Karlsson, vice ordförande

____________________________________________________
Johanna Buchalle, ledamot

_______________________________________________
Caroline Lindbergh, ledamot

19

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 90

Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Sunnerbo 2018
(18RGK270)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo
samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds
samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet
och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby
och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga
personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Sunnerbo
samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande
och årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Sunnerbo
 Årsredovisning 2018 Sunnerbo Samordningsförbund
 Revisionsberättelse 2018 Sunnerbo Samordningsförbund

Svar på motion – Lägre
biljettpriser i lågtrafik
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18RGK1343

Svar på motion
Diarienr: 18RGK1343
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2019-03-19

Regionfullmäktige

Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik

Förslag till beslut
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning
Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta
regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till
lågtrafiktaxa. I svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära
samklang med Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt
hur denna inverkar på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg
som buss. Delar av motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade
uppdraget att utreda särskild prissättning för pensionärer. Ett möjligt
tillvägagångssätt är att hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Trafiknämnden beslutade § 30/19 att föreslå regionfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Svar på motion
Den linjelagda trafiken i Kronobergs län omfattar förutom Stadstrafik i Växjö och
Älmhult samt Regiontrafik med buss även regional tågtrafik med Krösatåg och
Öresundståg som genomkorsar länet. Länstrafiken Kronobergs taxa är en
integrerad del av Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige.
Detta samarbete har nyligen förnyats i form av Sydtaxa 2.0 som kommer att träda i
kraft när nästa generations biljett- och betalsystem börjar användas.
Det finns inget sätt att skilja på buss- och tågtaxa för enkelbiljetter. En
lågtrafiktaxa skulle således omfatta även tågtrafik. Det är dessutom så att det inte
finns något sätt att prismässigt skilja ut en lågtrafikgrundande resa som börjar i
Älmhult och slutar i Lessebo från en som börjar i Malmö och slutar i Kalmar.
Lågtrafiktaxa i Kronoberg skulle således även komma långväga sällanresenärer till
del – även resenärer som inte ens stannar i länet.
I dagens taxa finns en biljettgiltighet på 2 timmar för den första zonen. I praktiken
blir effekten att resenärer i Växjö Stadstrafik på samma biljett kan genomföra en
bussresa när som helst under dagen för att uträtta ett ärende under ca två timmar
inklusive fram- och återresa. I Sydtaxa 2.0 försvinner riktningsbestämningen av
enkelbiljetter vilket innebär att samma typ av resenärsbeteende kan utsträckas till
större områden i länet, så att det blir möjligt även för exempelvis boende i Alvesta,
Gemla eller Hovmantorp att uträtta kortare ärenden till Växjö och använda samma
biljett för sin återresa. Detta eftersom att biljettgiltighetstiden utökas med varje
tillkommande zon för resan. I praktiken innebär detta en rabattering på 50 % av
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 18RGK1343
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2019-03-19

biljettpriset och man är inte hänvisad till att förhålla sig till andra tider än
giltigheten på biljetten.
Där det går mycket linjelagd trafik är resandet överlag också gott. Det ena föder
det andra. Tät trafik inom områden där många människor vistas leder också till att
fler reser även utanför morgon- och kvällstimmarna. Dygnsvariationer finns, men
väl utbyggd trafik (exempelvis i Växjö Stadstrafik) visar att kraftiga toppar jämnas
ut. Den del av befolkningen som har möjlighet till flexibla arbetstider bidrar också
till att resandemönstret förändras över tid.
I motionens första stycke nämns att man vill ge alla likvärdiga förutsättningar och i
andra stycket refererar man till ”pensionärer och andra daglediga”. Med ledning av
detta skulle man kunna hävda att användningen av den nuvarande tvåtimmarsgiltigheten för den första zonen är ett prisreducerande erbjudande som omfattar
alla resenärer. Länstrafiken har sedan tidigare (TN § 8, 2017-02-23) fått i uppdrag
att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer, ett arbete som
kommer att ske inom ramen för Taxa 2020. Den särskilda prissättningen för
pensionärer som eventuellt kan komma att föreslås inom ramen för Taxa 2020 är
också förenad med en kostnad, som ännu ej är beräknad.
Lågtrafiktaxa är inte så vanligt förekommande i Sverige, skälen för detta kan man
spekulera om – men till nackdelarna hör att det med denna regel blir svårare för
resenären att ta reda på exakt vilket pris som gäller för en aktuell resa eftersom
denna varierar med tidpunkt, att det är ett något trubbigt styrmedel eftersom att
det (som nämndes inledningsvis) kan komma att innefatta andra resenärer än de
man verkligen vill nå, samt att det på grund av biljettgiltighetstid kan ge effekterna
att en biljett köps under lågtrafiktid men sedan används under högtrafik. Särskilt
när det gäller tågbiljetter (som kan köpas i reseapp, i biljettautomat eller på
kundcenter/försäljningsställe) som ofta köps för en längre resa – och inte sällan
utanför länet – skapar den längre biljettgiltighetstiden denna oavsiktliga bieffekt.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om rabatteringen i lågtrafik skulle uppgå till exempelvis 25 % skulle intäktsbortfallet uppskattningsvis motsvara ca 5 Mkr.
Med tanke på att det kommer att ske stora förändringar rörande biljett- och
betalsystem under 2019/2020 skulle ett möjligt tillvägagångssätt kunna vara att
hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
Trafiknämnd § 30/19
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Växjö 2018-08-15

Motion angående lägre biljettpriser i lågtrafik
I dagarna har vi kunnat läsa om den framgångsrika sommaren för kollektivtrafiken där vi ser
en stor ökning i resandet. Det är glädjande att så många väljer kollektivtrafik som färdmedel,
däremot behöver vi ändra villkoren så att alla får likvärdiga förutsättningar att välja buss
istället för egen bil i vardagen.
Många busslinjer har hög beläggning på morgon och kväll, men har ett ganska dåligt
utnyttjande mitt på dagen. Samtidigt finns många pensionärer och andra daglediga som har
ett behov av att resa på dagen men tycker att det är för dyrt.
Moderaterna arbetar konsekvent för att främja god tillgänglighet och minska vår
gemensamma miljö- och klimatpåverkan. Därför är det viktigt att möjliggöra så att fler vill och
kan välja kollektiva färdmedel istället för privata fordon.
En lågtrafiktaxa skulle möjliggöra att alla får möjlighet att uträtta mindre ärenden på ett
miljövänligare sätt än att ta bilen. En sådan taxa ska vara lika för alla. På alla busslinjer och
samma tider alla vardagar.
Regionfullmäktige föreslås därför ge trafiknämnden i uppdrag:
Att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa
Att redovisa förväntade konsekvenser för resande och regionens ekonomi

Roland Gustbée

Mikael Johansson

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-03-07

§ 30

Svar på motion – Lägre biljettpriser i
lågtrafik (18RGK1343)
Beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta
regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa. I
svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära samklang med
Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt hur denna inverkar
på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg som buss. Delar av
motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade uppdraget att utreda särskild
prissättning för pensionärer. Ett möjligt tillvägagångssätt är att hantera en eventuell
lågtrafiktaxa inför taxa 2021.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
 Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik

Svar på motion
Diarienr: 18RGK1343
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2018-12-03

Trafiknämnden

Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik

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

Sammanfattning
Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta
regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till
lågtrafiktaxa. I svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära
samklang med Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt
hur denna inverkar på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg
som buss. Delar av motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade
uppdraget att utreda särskild prissättning för pensionärer. Ett möjligt
tillvägagångssätt är att hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Svar på motion
Den linjelagda trafiken i Kronobergs län omfattar förutom Stadstrafik i Växjö och
Älmhult samt Regiontrafik med buss även regional tågtrafik med Krösatåg och
Öresundståg som genomkorsar länet. Länstrafiken Kronobergs taxa är en
integrerad del av Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige.
Detta samarbete har nyligen förnyats i form av Sydtaxa 2.0 som kommer att träda i
kraft när nästa generations biljett- och betalsystem börjar användas.
Det finns inget sätt att skilja på buss- och tågtaxa för enkelbiljetter. En
lågtrafiktaxa skulle således omfatta även tågtrafik. Det är dessutom så att det inte
finns något sätt att prismässigt skilja ut en lågtrafikgrundande resa som börjar i
Älmhult och slutar i Lessebo från en som börjar i Malmö och slutar i Kalmar.
Lågtrafiktaxa i Kronoberg skulle således även komma långväga sällanresenärer till
del – även resenärer som inte ens stannar i länet.
I dagens taxa finns en biljettgiltighet på 2 timmar för den första zonen. I praktiken
blir effekten att resenärer i Växjö Stadstrafik på samma biljett kan genomföra en
bussresa när som helst under dagen för att uträtta ett ärende under ca två timmar
inklusive fram- och återresa. I Sydtaxa 2.0 försvinner riktningsbestämningen av
enkelbiljetter vilket innebär att samma typ av resenärsbeteende kan utsträckas till
större områden i länet, så att det blir möjligt även för exempelvis boende i Alvesta,
Gemla eller Hovmantorp att uträtta kortare ärenden till Växjö och använda samma
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1343
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2018-12-03

biljett för sin återresa. Detta eftersom att biljettgiltighetstiden utökas med varje
tillkommande zon för resan. I praktiken innebär detta en rabattering på 50 % av
biljettpriset och man är inte hänvisad till att förhålla sig till andra tider än
giltigheten på biljetten.
Där det går mycket linjelagd trafik är resandet överlag också gott. Det ena föder
det andra. Tät trafik inom områden där många människor vistas leder också till att
fler reser även utanför morgon- och kvällstimmarna. Dygnsvariationer finns, men
väl utbyggd trafik (exempelvis i Växjö Stadstrafik) visar att kraftiga toppar jämnas
ut. Den del av befolkningen som har möjlighet till flexibla arbetstider bidrar också
till att resandemönstret förändras över tid.
I motionens första stycke nämns att man vill ge alla likvärdiga förutsättningar och i
andra stycket refererar man till ”pensionärer och andra daglediga”. Med ledning av
detta skulle man kunna hävda att användningen av den nuvarande tvåtimmarsgiltigheten för den första zonen är ett prisreducerande erbjudande som omfattar
alla resenärer. Länstrafiken har sedan tidigare (TN § 8, 2017-02-23) fått i uppdrag
att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer, ett arbete som
kommer att ske inom ramen för Taxa 2020. Den särskilda prissättningen för
pensionärer som eventuellt kan komma att föreslås inom ramen för Taxa 2020 är
också förenad med en kostnad, som ännu ej är beräknad.
Lågtrafiktaxa är inte så vanligt förekommande i Sverige, skälen för detta kan man
spekulera om – men till nackdelarna hör att det med denna regel blir svårare för
resenären att ta reda på exakt vilket pris som gäller för en aktuell resa eftersom
denna varierar med tidpunkt, att det är ett något trubbigt styrmedel eftersom att
det (som nämndes inledningsvis) kan komma att innefatta andra resenärer än de
man verkligen vill nå, samt att det på grund av biljettgiltighetstid kan ge effekterna
att en biljett köps under lågtrafiktid men sedan används under högtrafik. Särskilt
när det gäller tågbiljetter (som kan köpas i reseapp, i biljettautomat eller på
kundcenter/försäljningsställe) som ofta köps för en längre resa – och inte sällan
utanför länet – skapar den längre biljettgiltighetstiden denna oavsiktliga bieffekt.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om rabatteringen i lågtrafik skulle uppgå till exempelvis 25 % skulle intäktsbortfallet uppskattningsvis motsvara ca 5 Mkr.
Med tanke på att det kommer att ske stora förändringar rörande biljett- och
betalsystem under 2019/2020 skulle ett möjligt tillvägagångssätt kunna vara att
hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 111

Svar på motion – Lägre biljettpriser i
lågtrafik (18RGK1343)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta
regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa. I
svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära samklang med
Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt hur denna inverkar
på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg som buss. Delar av
motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade uppdraget att utreda särskild
prissättning för pensionärer. Ett möjligt tillvägagångssätt är att hantera en eventuell
lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Trafiknämnden beslutade § 30/19 att föreslå regionfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
 Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
 §30 TN Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 86

Svar på motion – Lägre biljettpriser i
lågtrafik (18RGK1343)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta
regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa. I
svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära samklang med
Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt hur denna inverkar
på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg som buss. Delar av
motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade uppdraget att utreda särskild
prissättning för pensionärer. Ett möjligt tillvägagångssätt är att hantera en eventuell
lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Trafiknämnden beslutade § 30/19 att föreslå regionfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag







Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
§30 TN Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik
Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
§111 RSAU Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik
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Svar på motion
Diarienr: 19RGK629
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-03-27

Regionfullmäktige

Svar på motion – Tryggare lastbilsparkeringar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning
till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att
regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på
säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Sammanfattning
Jeanette Schölin (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg av
säkerhets- och miljöskäl, samt för att minska risken med skadade i trafiken, ska
verka för att anordna särskilda parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs
kommuner. Vidare föreslås att Region Kronoberg ska verka för att kommuner och
Trafikverket samverkar för en förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.
Regionfullmäktige föreslås avslå motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde
samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan
avhjälpas.
Svar på motion
Frågan om parkeringsplatser för lastbilar ligger utanför Region Kronobergs
kompetensområde.
Vidare har regeringen uppdragit åt Trafikverket (N2018/04052/MRT) att göra en
översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större
vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av säkra
uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor,
kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av säkra uppställningsplatser
längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller som kan främja
en tillräcklig utbyggnad.
Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter,
försäkrings- och branschföreträdare. En samlad uppföljning av uppdragets
genomförande ska ske genom att Trafikverket i anslutning till årsredovisningen
årligen redogör för hur arbetet har planerats, genomförs och fortskrider.
Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid
utgången av den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018–2029.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionen har inte utretts då frågan ligger
utanför Region Kronobergs kompetensområde.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 19RGK629
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-03-27

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion om tryggare lastbilsparkeringar.
Regeringens uppdrag till Trafikverket om att göra en översyn med
anledning av bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken
längs större vägar.

Sida 2 av 2

Regeringsbeslut

II 2

2018-07-05
N2018/04052/MRT

Näringsdepartementet

Trafikverket
781 89 Borlänge

Uppdrag att göra en översyn med anledning av bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december
2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (TEN-Tförordningen), göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser
för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att
bedöma hur behovet av säkra uppställningsplatser längs större vägar
förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra
konsekvenser som en utbyggnad av säkra uppställningsplatser längs större
vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller som kan främja en
tillräcklig utbyggnad.
I uppdraget ingår vidare att i samband med planering av ny infrastruktur och
ombyggnationer samt i samband med trimningsåtager i vägnätet planera
åtgärder som underlättar för en privat etablering av säkra uppställningsplatser i anslutning till vägnätet. I uppdraget ingår också att se över vilka
utökade möjligheter den nya kameraövervakningslagen har för en ökad
säkerhet i detta sammanhang. Dessutom ingår i uppdraget att se över och
kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rastoch uppställningsplatser efter vägnätet. I denna del ska Trafikverket
redogöra för hur detta påverkar övriga prioriteringar i den nationella planen
för utveckling av transportinfrastrukturen. Vid planering ska utgångspunkten
vara att utbyggnaden bidrar till att Sverige uppfyller de mål som framgår i
TEN-T-förordningen.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda
myndigheter, försäkrings- och branschföreträdare.
En samlad uppföljning av uppdragets genomförande ska ske genom att
Trafikverket i anslutning till årsredovisningen årligen redogör för hur arbetet
har planerats, genomförs och fortskrider. Uppdraget slutredovisas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid utgången av den nationella
infrastrukturplanen för perioden 2018–2029.
Skälen för regeringens beslut

Transportbranschen har efterlyst ett utökat behov av säkra uppställningsplatser främst för att förhindra tillgrepp ur och från lastbärare men även för
att ge en ökad personlig trygghet för förare som stannat efter vägnätet.
Trafikanalys, som på regeringens uppdrag utrett frågan, konstaterar i sin
rapport, Trygga och säkra uppställningsplatser att efterfrågan idag är större
än befintligt utbud (dnr N2016/06188/MRT). I dag utgörs dessa främst av
Trafikverkets rastplatser, privata vägkrogar och bensinstationer längs de
större vägarna. Även flygplatser, hamnar och kombiterminaler tillhandahåller
platser för uppställning, även om dessa i dag främst är av tillfällig art.
Vissa kommuner har utifrån de problem som upplevs med avsaknad av
lastbilsparkering försökt lösa dessa genom att skapa förutsättningar för
privata aktörer att driva uppställningsplatser. Intresset har dock varit svalt
även om det finns ett visst utbud av uppställningsplatser som består av
lokala och privata lösningar. Dock är utbudet av anläggningar med någon
form av förhöjd säkerhet mycket begränsat, endast en handfull anläggningar
har vidtagit vissa åtgärder som kan likställas med en förhöjd säkerhet.
Företrädare för de kommersiella anläggningarna som finns anser att de
ekonomiska förutsättningarna för en säker uppställningsplats utan
kringservice är begränsad och att det endast är anläggningar med fullt
utbyggd service som kan gå ihop ekonomiskt.
Behovet av platser med någon form av säkerhet finns enligt Trafikanalys i
hela landet, men med viss koncentration till europavägar och storstadsområden. För internationell genomfartstrafik finns behov främst längs de
identifierade godsstråken. Obalansen mellan utbud och behov kan enligt
Trafikanalys slutsats leda till att de transportpolitiska målen utmanas, då
trafiksäkerhet och transportkvalitet påverkas negativt.
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Ett utökat behov av säkra uppställningsplatser med viss tillgång till personlig
service längs Europas vägnät lyfts även fram av flera medlemsstater vid de
pågående förhandlingarna av det s.k. Mobilitetspaketet inom EU.
På regeringens vägnar

Tomas Eneroth

Anders G Arvidsson

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och EUK
Justitiedepartementet/PO, L4 och SSK
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/ME
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/EUI, RS, FF, RTS, TIF, SUBT och TS
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Region Kronoberg Officiell brevlåda
VB: Motion
den 18 mars 2019 07:36:40

-----Ursprungligt meddelande----Från: Jeanette Schölin [mailto:jeanette.scholin@sd.se]
Skickat: den 15 mars 2019 18:04
Till: Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Ämne: Motion

Motion

Sverigedemokraterna
för förbättrat näringsklimat.

Växjö ett av Sveriges framtidsnav.
Effektiva och väl fungerande transporter är centralt för att företag
ska kunna leverera varor till kunder och leverantörer.
Varje kommun och region har ett ansvar att genomföra nödvändiga
insatser för ett förbättrat näringsklimat.
Även om trafik inte direkt vilar under regionen så är indirekt även
vården beroende av transporter i stor utsträckning.
Material såväl inom vården, som material till ombyggnad och byggnad av
vårdplatser utförs av olika transporter.
Även infrastrukturen, välfärden och samhällsekonomin bygger i stort
sett på väl fungerande transporter.
Enbart i Växjö sysselsätter branschen (logistik, transport och
partihandel) cirka 2500 medarbetare och är därmed tredje största
bransch efter IT och tillverkning.
En plats avsedd för dygnsvila för tunga fordon är en funktion som kan
ses som en del i ett "logistik"tänk som bidrar till bättre
regelefterlevnad, bättre arbetsmiljö och högre trafiksäkerhet för
yrkesförarna I Kronoberg. Det skapar därmed hållbarare transporter och
förebygger på så vis antalet olyckor och skadade i trafiken, som i
annat fall med stor sannolikhet även kan komma att behöva vård i vårt
län.
Lämpliga placering kan vara vid industriområden, i anslutning till
bensinstationer eller anläggningar för bilservice där chaufförer
tillgodoses möjligheter för såväl vardagliga förnödenheter som
sanitära behov.
Många yrkesförare känner idag av otryggheten när de stannar för att
sova längs vägen.
För kommunen och regionens del är det en stor fördel att kunna erbjuda
en avsedd plats när transporterna anländer till destinationen sent på

kvällen, där chaufförer inte sällan stannar och sover i lastbilen på
gatan utanför företaget i väntan på att mottagaren öppnar på morgonen.
En anordnad lastbilsparkering bör vara säker, både för förarna som
sover i bilarna och för godset.
Att kräva säkerhetsåtgärder såsom belysning och eventuellt stängsel
och grind är en liten uppoffring för att stävja otryggheten samt brott
riktade mot yrkesförarna.

Yrkande :
–Att Region Kronoberg av säkerhetsoch miljöskäl, samt för att
minska risken med skadade i trafiken, verka för att anordna särskilda
parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs kommuner
- Att Region Kronoberg verka för att Kommuner och Trafikverket
samverkar, för en förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.

Jeanette Schölin
Ledamot i trafiknämnden
Region Kronoberg
Sverigedemokraterna

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 110

Svar på motion – Tryggare
lastbilsparkeringar (19RGK629)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning till
att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har
uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Sammanfattning

Jeanette Schölin (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg av säkerhets- och
miljöskäl, samt för att minska risken med skadade i trafiken, ska verka för att anordna
särskilda parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs kommuner. Vidare föreslås att
Region Kronoberg ska verka för att kommuner och Trafikverket samverkar för en
förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.
Regionfullmäktige föreslås avslå motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att
regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning till
att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har
uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion om tryggare lastbilsparkeringar
 Regeringens uppdrag till Trafikverket om att göra en översyn med anledning av
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar
 Motion - Tryggare lastbilsparkeringar

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 85

Svar på motion – Tryggare
lastbilsparkeringar (19RGK629)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning till
att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har
uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Sammanfattning

Jeanette Schölin (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg av säkerhets- och
miljöskäl, samt för att minska risken med skadade i trafiken, ska verka för att anordna
särskilda parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs kommuner. Vidare föreslås att
Region Kronoberg ska verka för att kommuner och Trafikverket samverkar för en
förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.
Regionfullmäktige föreslås avslå motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att
regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning till
att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har
uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion om tryggare lastbilsparkeringar
 Regeringens uppdrag till Trafikverket om att göra en översyn med anledning av
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar
 Motion - Tryggare lastbilsparkeringar
 §110 RSAU Svar på motion – Tryggare lastbilsparkeringar

Justering av
bolagsdokument för AB
Transitio
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK301
Handläggare: Clas Carlsson,
Datum: 2019-03-27

Regionfullmäktige

Justering av bolagsdokument för AB Transitio

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i
uppdrag att underteckna Ändringsavtalet.
Sammanfattning
Under hösten 2017 initierade styrelsen för AB Transitio ett seminarium där bland
annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna
översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument.
Styrelsen fick då i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på
årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i
februari 2018. De bolagsdokument som fordrar justering är:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid
ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Vid AB Transtio bolagsstämma den 24 maj
2018 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i
bolagets styrande dokument. Förändringarna kräver att beslut fattas på
årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta
beslutande organ.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Skrivelse från AB Transitio angående beslut om justering av
bolagsdokument
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Från:
Till:

Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Angelägenhet:

Maria Lundgren
Ordföranaden i Region Jönköpings län; Ordförande i Region Uppsala; Ordföranden i
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten; Ordföranden i Kollektivtrafikmyndigheten Sörmlands
kommunlaförbund; Ordföranden i Landstingsstyrelsen Gävleborg (rg@regiongavleborg.se); Ordföranden i
landstingsstyrelsen Kalmar; Ordföranden i Landstingsstyrelsen Västmanland; Ordföranden i
Landstingstyrelsen Örebro; Ordföranden i Landstingstyrelsen Östergötland (region@regionostergotland.se);
Ordföranden i Regionstyrelsen Dalarna (info@dalatrafik.se); Ordföranden i Regionstyrelsen Halland;
Ordföranden i Regionstyrelsen Jämtlands län (regionalutveckling@regionjh.se); Region Kronoberg Officiell
brevlåda; Ordföranden i Regionstyrelsen Skåne; Ordföranden i Regionstyrelsen Värmland; Ordföranden i
Regionstyrelsen Västerbotten (regionforbundet@regionvasterbotten.se); Ordföranden i Regionstyrelsen
Västra Götaland; registrator (registrator@dintur.se); Trafikdirektör Region Blekinge Sören Bergerland
(kansli@regionblekinge.se); VD SLL Trafikförvaltningen
Stefan Kallin; Jenny Rangstad Ekenbark
VB: PÅMINNELSE! Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio
den 5 februari 2019 11:55:28
image002.png
Beslut styrande bolagsdokument juni-18-komplett (002).pdf
Hög

Hej,
I juni 2018 sände vi på Transitio ut bifogade handlingar till er via mail och via sedvanlig post.
AB Transitio påminner härmed er som inte har inkommit med beslut kring föreslagna
ändringar och ber er att skyndsamt inkomma med det.
Vi har nedan specificerat vilka som lämnat in vad och vilka som inte lämnat in, detta för att hjälpa
er lite på traven.
Från nedanstående har vi fått återkoppling. Ni har inkommit med protokollsutdrag där respektive
fullmäktige har beslutat att godkänna föreslagna ändringar i bifogade dokument:
Region Örebro län
Region Västmanland
Region Skåne
Landstinget i Kalmar län
Region Gävleborg
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Blekinge
Region Uppsala
Vi saknar dock signerat ändringsavtal i original från er ovan (bilaga 8 i bifogad PDF) och ber er
skyndsamt att signera ändringsavtalet och återsända till oss.
Följande ägare har inte inkommit med någon handling alls.
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Region Jämtland/Härjedalen
Region Dalarna
SLL Trafikförvaltningen
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg

Västra Götalandsregionen
Region Halland
De som har inkommit med de handlingar vi önskat är:
Kommunalförbundet Sörmanlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Av er behöver vi inga kompletterande handlingar.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Jenny Rangstad Ekenbark antingen på mejl
jre@transitio.se eller på mobil 070-8236032
Med vänlig hälsning
Maria Lundgren
VD-/Ledningsassistent
08-500 36030
AB Transitio

Från: Maria Lundgren
Skickat: den 7 juni 2018 14:59
Till: 'Ordföranaden i Region Jönköpings län' <regionen@rjl.se>; 'Ordföranden i
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten' <info@rkmbd.se>; 'Ordföranden i
Kollektivtrafikmyndigheten Sörmlands kommunlaförbund'
<kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se>; 'Ordföranden i Landstingsstyrelsen Gävleborg
(rg@regiongavleborg.se)' <rg@regiongavleborg.se>; 'Ordföranden i landstingsstyrelsen Kalmar'
<landstinget@ltkalmar.se>; 'Ordföranden i Landstingsstyrelsen Uppsala' <landstinget@lul.se>;
'Ordföranden i Landstingsstyrelsen Västmanland' <landstinget@ltv.se>; 'Ordföranden i
Landstingstyrelsen Örebro' <orebroll@orebroll.se>; 'Ordföranden i Landstingstyrelsen
Östergötland (region@regionostergotland.se)' <region@regionostergotland.se>; 'Ordföranden i
Regionstyrelsen Dalarna' <info@regiondalarna.se>; 'Ordföranden i Regionstyrelsen Halland'
<regionen@regionhalland.se>; Ordföranden i Regionstyrelsen Jämtlands län
(regionalutveckling@regionjh.se) <regionalutveckling@regionjh.se>; 'Ordföranden i
Regionstyrelsen Kronoberg' <region@kronoberg.se>; 'Ordföranden i Regionstyrelsen Skåne'
<region@skane.se>; 'Ordföranden i Regionstyrelsen Värmland' <kansliet@regionvarmland.se>;
'Ordföranden i Regionstyrelsen Västerbotten (regionforbundet@regionvasterbotten.se)'
<regionforbundet@regionvasterbotten.se>; 'Ordföranden i Regionstyrelsen Västra Götaland'
<post@vgregion.se>; 'registrator (registrator@dintur.se)' <registrator@dintur.se>;
'Trafikdirektör Region Blekinge Sören Bergerland (kansli@regionblekinge.se)'
<kansli@regionblekinge.se>; 'VD SLL Trafikförvaltningen' <registrator.tf@sll.se>
Kopia: Stefan Kallin <sk@transitio.se>
Ämne: Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio
Hej!
Bifogat finner ni brev kring beslut om justeringar i AB Transitios bolagsdokument.

Detta kommer även att sändas via sedvanlig post.
Med vänlig hälsning
Maria Lundgren
VD-/Ledningsassistent

AB Transitio
Drottninggatan 92, 6 tr.
111 36 Stockholm
Tel: 08-500 360 30
Mobil: 070-823 60 30
ml@transitio.se
www.transitio.se

Dnr: ABT-18178

Transitio Ägare

2018-06-07

Beslut om justering av bolagsdokument
Bakgrund och syfte
Vid AB Transtio bolagsstämma 2018-05-24 beslutade stämman att genomföra
de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument.
I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för
bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat
en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn
framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument.
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid
ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell
bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar
bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att
beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande
organ.
Analys
Styrelsen fick i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på
årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i
februari 2018.
De bolagsdokument som fordrar justering är:
-

Aktieägaravtal

-

Bolagsordning

-

Instruktion för valberedning

-

Instruktion för ägarrådet

-

Ägardirektiv

-

Instruktioner för verkställande direktör

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se
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Styrelsen föreslår att bolagsstämman/ägarna beslutar och godkänner de i
bifogade bilagorna justerade bolagsdokumenten. Ägarnas godkännande
bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två
exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Handlingarna ska
ställas till Vd och verifierat utdrag från beslut i fullmäktige ska bifogas det
undertecknade Ändringsavtalet.
Processen för ändring av bolagsdokumenten i Transitio
1) Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att ändra i berörda bolagsdokument
i enlighet de bifogade dokumenten
2) Årsstämman 2018 i Transitio fattar beslut om att, förutsatt att samtliga
fullmäktige/högsta beslutande organ ger sitt samtycke, ändra
aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion till ägarråd,
instruktion till valberedning samt instruktioner till verkställande direktör
3) Fullmäktige eller motsvarande högsta beslutande organ i respektive
aktieägare fattar beslut om att godkänna de ändringar som föreslagits
4) Ändringsavtalet signeras av samtliga aktieägare
5) När samtliga fullmäktige/högsta beslutande organ har fattat beslut,
samtliga aktieägare undertecknat ändringsavtalet samt insänt detta till
Transitio träder ändringsavtalet ikraft och bolagsordningen anmäls för
registrering hos Bolagsverket.
Tidplan
Styrelsen beslutar att lägga fram ärendet på bolagets årsstämma. Efter beslut på
årsstämman den 24 maj 2018 har respektive ägare att ta upp ärendet till
fullmäktige/högsta beslutande organ för beslut.
Signerade Ändringsavtal inklusive kopia på fullmäktigebeslut skickas sedan till
Transitio. Ambitionen är att alla ska ha inkommit med undertecknade avtal
innan årsskiftet 2018/2019.
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Förslag till beslut
Årsstämman och ägarna föreslås besluta att:
•

godkänna förslag till beslut om justeringar av bolagsdokumenten enligt
ovan beskrivning och bifogade bilagor.

•

ägarna i AB Transitio godkänner justeringarna genom att signera
ändringsavtal samt bifoga kopia på beslut från respektive ägares
fullmäktige/högsta beslutande organ.

AB Transitio
Styrelsen

Bilagor:

1. Tabell över ändringsförslag
2. Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag).
3. Bolagsordning (med markerade ändringsförslag).
4. Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag).
5. Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag).
6. Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag).
7. Instruktioner för verkställande direktör (med markerade
ändringsförslag).
8. Ändringsavtal (för respektive ägare att underteckna efter beslut
på årsstämma samt hos högsta beslutande organ i den egna
organisationen)
9. Protokoll årsstämma 2018-05-24
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Bilaga 1
Bakgrund och/eller syfte till föreslagen
förändring
Fråga har uppkommit om vilka ägare som ska
ingå i Ägarrådet. Enligt nuvarande ordning är
det de som har störst finansiellt engagemang i
bolaget som ska utse representanter. Om detta
innebär en stor geografisk koncentration kan
det vara lämpligt att annan konstellation är
möjlig.
Transitios fordonsflotta börjar till vissa delar bli
äldre och på sikt behöver viss del av flottan att
avvecklas – antingen genom skrotning eller
försäljning. Frågan kan även uppkomma när
ägarna förvärvar nya fordon framöver och
fordon blir övertaliga.
De styrande dokumenten är av naturliga skäl
inriktade på förvärv och förvaltning av fordon.
Det är att rekommendera att även avveckling
anges i de styrande dokumenten.
I Instruktionen för VD anges att styrelsen ska
följa upp bolaget ur ekonomisk synvinkel. Det
saknas att styrelsen följer upp att bolaget sköts
även på ett ändamålsenligt sätt i övrigt.
I instruktionen för VD anges en beloppsgräns
om 500 000 kr för VD vid beslut om anskaffning.
Med hänsyn till bolagets omsättning samt syftet
med bolaget framstår beloppsbegränsningen
som alltför låg.
Oklarhet har uppdagats kring vem som föreslår
styrelsens arvode. Önskan om att klargöra detta
genom att låta Valberedningen föreslå
styrelsens arvode. Fastställande/beslut tas på
bolagsstämma – i enlighet med
Aktiebolagslagen och Bolagsordningen.
Lön/arvode till VD samt övriga
anställningsvillkor är enligt aktiebolagslagen en
uppgift för styrelse. I nuvarande Instruktion för
ägarrådet anges att ägarrådet ska utgöra
arvodesberedning för VDs lön. Det anges även
att styrelsen ska samråda med ägarrådet inför
rekrytering, lönesättning etc för VD.
Vidare anges att ägarrådet ska godkänna
styrelsens instruktion till VD.
Lämpligt att styrelsen har mandat att utföra
dessa uppgifter.
Efter synpunkter från bland annat
lekmannarevisorsgruppen om att det är mindre
lämpligt att det anges att bolagets finanspolicy
ska efterlikna ägarnas, eftersom det är fråga om
20 olika ägare med olika policies samt att
bolaget har ett annat finansiellt upplägg.

Styrelsens förslag till förändring
Tillägg om ”eller annan sammansättning som
bolagsstämman bestämmer”, till den befintliga
texten om störst finansiellt engagemang.
Förändring krävs i Bolagsordningen och
Aktieägaravtalet samt Instruktion till
valberedning.
Införa tillägg i styrande dokument för att
tydliggöra att bolaget har stöd i dessa
dokument för avveckling.
Aktieägaravtalet, Bolagsordningen och
Ägardirektiven berörs.

Göra tillägg om att styrelsen även ska övervaka
att VD sköter bolaget på ett ändamålsenligt sätt
och i linje med de styrande dokumenten.
Endast VD-Instruktionen berörs.
Ändra beloppet för VD att besluta om upp till 5
miljoner kr. Anskaffningar överstigande 5
miljoner ska alltjämt framläggas till styrelsen för
beslut.
Endast VD Instruktionen berörs.
Förslag att göra tillägg i Instruktionen för
valberedningen för att tydliggöra ansvaret för
arvodesförslag samt att stryka delen om att
Ägarrådet utgör arvodesberedning i Instruktion
till ägarrådet.
Förslag att göra strykningar i Instruktion för
Ägarråd och Ägardirektiv.

Endast Ägardirektivet berörs. Strykning föreslås
att passusen avseende att finanspolicy ska
efterlikna ägarnas stryks.

Bilaga 1
Vissa ägare har påpekat att dessa inte
omnämns på ett formellt korrekt sätt i de
styrande dokumenten. Det handlar främst om
kommunalförbund, där vissa inte har
fullmäktige som högsta beslutande organ utan
direktion.

Ägardirektiv, Instruktion för ägarråd,
Bolagsordning och Aktieägaravtalet berörs. I
dessa får det läggas till skrivningar så att alla
ägare och beslutande församlingar omnämns på
ett lämpligt sätt.

AKTIEÄGARAVTAL
AB TRANSITIO
(18)

1

AKTIEÄGARAVTAL - TRANSITIO
1

PARTER

Bilaga 2

1.

Landstinget iRegion Uppsala län, org.nr 232100-0024;

2.

AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;

3.

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;

4.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr
222000-2923;

5.

Regionförbundet Västerbotten, org.nr 222000-2436;

6.

Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;

7.

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 2220002949;

8.

Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;

9.

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073;

10.

Landstinget Region Västmanland, org.nr 232100-0172;

11.

Regionförbundet Landstinget Dalarna, org.nr 232122000-14460180;

12.

Region Örebro län, org.nr 232100-0164;

13.

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;

14.

Region Östergötland, org.nr 232100-0040;

15.

Region Blekinge, org.nr 222000-1321;

16.

Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;

17.

Region Halland, org.nr 232100-0115;

18.

Region Värmland, org.nr 222000-1362;

19.

Region Skåne, org.nr 232100-0255;

20.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931;

21.

AB Transitio, org.nr 556033-1984; samt

22.

den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta
Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt 17 nedan;

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom ”Aktieägarna” eller, var för sig,
”Aktieägare”. Parterna ovan har träffat följande avtal, ”Aktieägaravtalet”.
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AKTIEÄGARE M.M.

2.1

Aktieägarna äger gemensamt Bolaget. Aktieägarna kan enbart bestå av:

2

i.

RKTM jämlikt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
(”Kollektivtrafiklagen”), inklusive landsting;

ii.

det landsting och de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 §
Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst
län i de fall RKTM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;

iii.

de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för
den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i aktuellt län
består av en gemensam nämnd;

iv.

aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har
överlämnats av RKTM jämlikt 3 kap. 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen;
och

v.

kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har
överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen.

2.2

Aktieägarna tillhandahåller transporttjänster jämlikt 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) och är
upphandlande enheter enligt samma lag.

2.3

Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett samriskföretag enligt LUF,
skall införskaffa och ombesörja underhåll av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa
anknutna tjänster för respektive Aktieägares försörjningsverksamhet i enlighet med vad som
närmare framgår av punkten 5 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive
Aktieägares försörjningsverksamhet.

2.4

Bolagets policy för spårfordonsanskaffning skall vara att införskaffa spårfordon allmänt
lämpade för främst regional järnvägstrafik och andra typer av järnvägsfordon. Bolaget skall
härvid eftersträva att införskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av
anpassning skall kunna användas i flera Aktieägares trafikområden.

2.5

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av
Bolagets resurser har Aktieägarna i oktober 2012 denna dag träffat detta Aktieägaravtal, vilket
ändrats och bekräftats den 16 juni 2016., samt den [datum för när alla ägare inkommit med
undertecknat ändringsavtal].

3

DEFINITIONER M.M.
”Aktieägare”

skall betyda Landstinget iRegion Uppsala län, AB
Storstockholm
Lokaltrafik,
Region
Kronoberg,
Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten
i
Västernorrlands län, Regionförbundet Västerbottens län,
Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Norrbottens
läns Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen,
Landstinget i Kalmars län, Landstinget Region Västmanland,
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LandstingetRegionförbundet Dalarna, Region Örebro, Region
Gävleborg, Region Östergötland, Region Blekinge, Region
Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region
Skåne,
Kommunalförbundet
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet samt Tillkommande Aktieägare till dess att
någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet,
varvid denne inte längre är att betrakta som Aktieägare.
"Anslutningsavtal"

skall betyda det anslutningsavtal vilket Tillkommande
Aktieägare skall ingå med övriga Aktieägare enligt vad som
anges i punkt 17.5 nedan.

"Bolaget"

skall betyda AB Transitio, org. nr 556033-1984.

”Finansiellt
Nettoengagemang”

skall betyda enligt Bolagets balansräkning kvarvarande
restvärde på för respektive Aktieägare anskaffat tåg.

”Godkänd Hyrestagare”

skall betyda Aktieägare, sådant aktiebolag till vilket RKTM
överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik eller
operatör anlitad av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket
RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän
trafik.

"Kontrollbolag"

skall betyda ett av Aktieägare direkt eller indirekt (genom andra
helägda dotterbolag) helägt bolag.

”Reservdel”

skall betyda högvärdeskomponent, exempelvis boggi, koppel
eller motor.

”RKTM”

skall betyda sådan myndighet som är att anse som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller
annan motsvarande lagstiftning och som äger Aktieägare, som
är Aktieägare eller som Aktieägare deltar i.

"Tillkommande
Aktieägare"

skall betyda varje sådan Aktieägare i Bolaget som ingått
Anslutningsavtal med övriga Aktieägare.

”Underhåll”

skall betyda sådana underhållsåtgärder som utförs löpande med
sällan återkommande cykler och är i omfattning både
tidskrävande och kostnadskrävande.

4

AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE

4.1

Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda
styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, valberedningsmöten, styrelsemöten
samt i övrigt utöva sin rösträtt på sådant sätt som erfordras för Aktieägaravtalets rätta
genomförande.
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5

BOLAGETS VERKSAMHET

5.1

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och Reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift
avseende förvaltning och underhåll av spårfordon. Bolaget har också en rådgivande roll som
sakkunnig inom spårfordonsområdet.

5.2

Bolagets verksamhet skall vara att:
i.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade
spårfordon lämpade för regional kollektivtrafik;

ii.

genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för
Aktieägare eller sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att
ingå avtal om allmän trafik;

iii.

genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för
operatör som anlitats av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM
överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, dock endast under
förutsättning att berörd Aktieägare ställer säkerhet i form av borgen såsom för egen
skuld för operatörens förpliktelser gentemot bolaget;

iv.

ombesörja förvaltning och Underhåll av spårfordon;

v.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av Reservdelar;

vi.

bistå RKTM med sakkunskap inom spårfordonsområdet;

vi.vii.
vii.viii.

avyttra spårfordon eller Reservdelar; samt
i enlighet med punkt 14 nedan förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket
inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

5.3

Bolaget skall vara ett samriskföretag i den betydelse som anges i LUF. Ett samriskföretag är
ett bolag bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som
omfattas av lagens tillämpningsområde. Bolaget skall bedriva försörjningsverksamhet i LUF:s
mening i minst tre år.

5.4

Bolaget och Bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande.

6

INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON TILL BOLAGET

6.1

Vid tidpunkten för detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spårfordon,
med fördelning mellan Aktieägarna, som framgår av bilaga 2.

6.2

Av förteckningen framgår för vilken Aktieägares räkning spårfordonen, beställningarna och
optionsrätterna har införskaffats eller sedermera kommit att innehas.

6.3

De optionsrätter att införskaffa spårfordon som Bolaget från tid till annan innehar och som
inte utnyttjats enligt punkt 6.1 ovan, skall fördelas mellan Aktieägarna genom skriftlig
överenskommelse. För det fall de Aktieägare som önskar utnyttja dessa optionsrätter inte kan
enas om fördelningen innan optionsrätterna måste utnyttjas för att inte förfalla eller om berörd
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Aktieägare så skriftligen begär, skall Bolagets styrelse fördela optionsrätterna efter främst
följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans
av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad för utnyttjande av optionsrätterna på av
Aktieägarna önskat sätt, varvid den lägre totalkostnaden skall äga företräde om inte särskilda
skäl talar häremot.
6.4

I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna
överens om undersöka möjligheterna att Bolagets vagnförsörjningsresurser utökas genom
offentlig upphandling, där så erfordras, förvärv av dotterföretag, apportemissioner eller på
annat för Bolaget lämpligt sätt.

6.5

Bolaget får enbart förvärva dotterbolag om förvärvet dessförinnan godkänts av Aktieägarna.
För det fall Bolaget förvärvar dotterföretag, är Aktieägarna ense om att dotterföretagets
verksamhet bör integreras i Bolagets verksamhet och att dotterföretaget i samband därmed
avvecklas på lämpligt sätt, såvida inte bibehållandet av dotterföretaget är fördelaktigt ur
ekonomisk synvinkel och riskneutralt för Bolaget.

7

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital, internt genererade medel,
genom enskilda tillskott, upplåning från Aktieägare eller andra samt genom utnyttjande av för
dess verksamhet möjliga finansieringsformer.

8

FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA
TJÄNSTER UTFÖRDA AV BOLAGET

8.1

När och i den mån som Aktieägare anmodar Bolaget att avropa optionsrätter att införskaffa
spårfordon eller på annat sätt tar i anspråk Bolagets resurser, skall Aktieägaren vara skyldig
att ställa fullgod säkerhet, i första hand i form av proprieborgen, eller lämna villkorat
aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de
aktuella spårfordonen för Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella
spårfordonen. För det fall Aktieägare är ett aktiebolag skall säkerhet ställas av kommun, eller
landsting eller kommunalförbund som äger aktiebolaget. Utan hinder härav skall dock
Aktieägare, mot betalning, kunna utnyttja de övriga tjänster som Bolaget kan komma att
tillhandahålla, t.ex. Underhåll, allt under förutsättning av att ett sådant utnyttjande sker på ett
sätt som inte riskerar att märkbart försämra Bolagets kreditvärdighet.

8.2

När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spårfordon genom Bolaget skall dessa
Aktieägare vara skyldiga att ställa gemensam solidarisk säkerhet för Bolagets totala kostnadsoch förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen eller lämna villkorat
aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de
aktuella spårfordonen eller andel därav.
Utöver vad som följer av punkterna 8.1 och 8.2 ovan, skall Aktieägare inte vara skyldig att
tillskjuta ytterligare medel till Bolaget.

8.3

Den Aktieägare för vars räkning spårfordon är införskaffade skall ersätta Bolaget för samtliga
kostnader vid införskaffandet av spårfordon.
5 (18)

AKTIEÄGARAVTAL
AB TRANSITIO
(18)

6

8.4

För det fall Bolaget utför tjänster för en Aktieägare som inte har införskaffat spårfordon genom
Bolaget skall Bolaget debitera Aktieägaren för dessa tjänster till självkostnadspris.

9

UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPÅRFORDON

9.1

Bolaget skall till självkostnadspris ställa de spårfordon som Bolaget införskaffat till Godkänd
Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.

9.2

Sådan uthyrning skall primärt ske till Godkänd Hyrestagare med anknytning till den
Aktieägare för vars räkning de aktuella spårfordonen är införskaffade.

9.3

Prissättning för uthyrning enligt ovan skall innebära skälig ersättning för Bolagets alla
kostnader samt administration.

9.4

Om Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade inte längre önskar hyra visst
spårfordon eller inte längre önskar att Godkänd Hyrestagare med anknytning till Aktieägaren
skall hyra visst spårfordon, skall övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga
villkor hyra spårfordonen eller anvisa annan Godkänd Hyrestagare som hyresman. Anmäler
flera Aktieägare intresse av att förhyra de erbjudna spårfordonen, skall spårfordonen fördelas
mellan Aktieägarna och av Aktieägare anvisad operatör genom skriftlig överenskommelse.
Om dessa Aktieägare inte kan enas om fördelningen innan de aktuella spårfordonen måste
förberedas för uthyrning, skall Bolagets styrelse på ett objektivt och omdömesgillt sätt fördela
de aktuella spårfordonen efter främst följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb
leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) för
uthyrningen föreslagna villkor, varvid det för Bolaget ur finansiell synvinkel mest fördelaktiga
erbjudandet skall äga företräde.

9.5

Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som hyresman av
spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en
garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens rätta fullgörande av
hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen
skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av bilaga 910. Om sådan
garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att anvisa hyresman.

9.6

Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning skall den Aktieägare eller
de Aktieägare för vars räkning spårfordonen har införskaffats, alltid vara skyldig(-a) att
förhyra spårfordonen av Bolaget enligt hyresavtalet som nämns i punkten 9.1, eller täcka hela
kostnaden på annat för Bolaget, och enligt styrelsens mening, likvärdigt sätt. Så att Bolaget
erhåller full kostnadstäckning.

9.7

Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade som önskar hyra ut spårfordonen
till tredje part skall alltjämt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget erhåller full
kostnadstäckning från Aktieägaren.

10

UNDERHÅLL AV SPÅRFORDON
Bolagets styrelse äger besluta att Underhåll skall organiseras genom annan. För det fall
Bolagets styrelse beslutar att sådant underhåll skall organiseras genom annan skall Bolaget
genomföra upphandling av underhållstjänster i konkurrens. Sådan upphandling skall vända sig
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mot företag som har särskild kompetens inom detta område och skall ske med iakttagande av
de riktlinjer för upphandling av underhåll som vid var tid beslutas av styrelsen.

11

FÖRVALTNING AV SPÅRFORDON

11.1

Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spårfordon som Bolaget anskaffat för Aktieägares
räkning.

11.2

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare förvalta spårfordon som Aktieägare införskaffat med
medverkan av Bolaget eller på annat sätt. Sådan förvaltning skall dock begränsas till
administrativ förvaltning och upphandling av förvaltnings- och konsulttjänster.

11.3

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare ombesörja eller vara behjälpligt med förfaranden med
anknytning till registrering och myndighetsgodkännande av spårfordon som Aktieägare
införskaffat med medverkan av Bolaget eller på annat sätt samt därtill relaterade uppgifter.

12

AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

12.1

Avskrivningar av spårfordons eller Reservdels redovisningsmässiga värde får enbart ske enligt
av Bolagets styrelse fastslagen avskrivningsplan.

12.2

Överavskrivningar får aldrig förekomma på spårfordon eller Reservdel som införskaffats för
annan Aktieägares räkning utan enbart på spårfordon eller Reservdel som Bolaget införskaffat
för egen räkning.

13

RESERVDELAR
Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare eller för egen del anskaffa Reservdelar. Bolaget skall
hyra ut Reservdelar till Godkänd Hyrestagare. Av Bolaget anskaffade Reservdelar skall kunna
samlas i en ”pool”, det vill säga hanteras som en gemensam nyttighet som flera Aktieägare har
tillgång till. Bolaget skall kunna anskaffa och underhålla Reservdelar åt flera Aktieägare
gemensamt. Bolagets prissättning vid anskaffning och underhåll av Reservdelar skall ge
Bolaget skälig ersättning för alla kostnader samt administration.

14

AVYTTRING AV FORDON OCH RESERVDELAR
Bolagets styrelse äger rätt att besluta att fordon och/eller Reservdelar ska avyttras genom
skrotning, försäljning eller annat lämpligt förfaringssätt. För det fall Bolagets styrelse beslutar
att försäljning av fordon och/eller Reservdel ska ske, ska en sådan försäljning ske med
beaktande av marknadsvärde, utnyttjande av marknadskonkurrens samt med iakttagande av de
riktlinjer för försäljning som vid var tid beslutas av styrelsen.
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HANTERING AV REDAN GENOMFÖRDA FINANSIERINGAR
Redan genomförda finansieringar, inklusive s.k. US-leasar, upphör inte att gälla i samband
med ingåendet av detta Aktieägaravtal utan skall bibehållas enligt nuvarande villkor i enlighet
med villkoren i det bilagda aktieägaravtalet och dess bilagor bilaga 6. Detta regleras vidare
genom det bilagda avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.

1516

FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

15.116.1 Envar Aktieägare skall, om inte något annat sägs i punkt 16.2, äga 10 000 stycken aktier i
Bolaget.
15.216.2 Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKTM skall fullgöras
av en gemensam nämnd skall kommunerna eller landstinget och kommunerna gemensamt
genom samägande äga samma antal aktier som i punkt 16.1 stycken aktier i Bolaget.
15.316.3 Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller
kommun och sådant aktiebolag eller kommun skall vara Aktieägare skall sådan Aktieägare
äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RKTM (eller, i
förekommande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som
anges i punkt 16.1 ovan.
15.416.4 Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, skall ensamt äga
det antal aktier som anges i punkt 16.1 ovan i det fall RKTM (eller, i förekommande fall
landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.
15.516.5 För tillkommande Aktieägare gäller punkt 17 i detta Aktieägaravtal.
15.616.6 Vid Aktieägares utträde gäller punkt 28 i detta Aktieägaravtal.

1617

TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

16.117.1 Aktieägarna är överens om att medverka till att även andra som uppfyller kraven i punkt 2.1 i
detta Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir Aktieägare i
Bolaget på och i enlighet med de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.
16.217.2 Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från
befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt 28 anmält sitt utträde eller genom riktad
nyemission enligt nedan. Om tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från en
befintlig Aktieägare eller från ett dotterbolag till Bolaget, skall Bolagets styrelse tillse att de
förutsättningar som anges i punkten 17.3 är uppfyllda. Förvärvet skall ske till aktiens
kvotvärde.
16.317.3 Under förutsättning att kraven i punkt 2.1 samt nedanstående villkor är uppfyllda är Aktieägare
skyldig att på bolagsstämma rösta för en riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare:
(a)

att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt punkt
17.5 nedan; och
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att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren
eventuellt tillför vid förvärvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir
tillräckligt omfattande för att kapacitetsbrist inte därigenom skall uppstå i Bolagets
verksamhet.

16.417.4 Vid sådan riktad nyemission skall det antal aktier som anges i punkt 16.1 emitteras till varje
Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är fördelat enligt punkt 16.2 eller punkt 16.3 skall
således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit.
Emissionskursen skall motsvara aktiens kvotvärde.
16.517.5 Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat
sätt erhåller aktier i Bolaget, skall Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal med
existerande Aktieägare. Detta Anslutningsavtal skall i allt väsentligt ha den lydelse som
framgår av bilaga 3.
16.617.6 Tillkommande Aktieägare skall ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

1718

ÄGARDIREKTIV
Ägardirektiv skall antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektivet skall ha till syfte att
tydliggöra vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet är bindande för
Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall
inte strider mot aktiebolagslagen (2005:551) (nedan ”Aktiebolagslagen”) eller Bolagets
bolagsordning.

1819

ÄGARINFLYTANDE
Respektive Aktieägare åtar sig att delta i och fatta de beslut som krävs av Aktieägare som
har förvärvat spårfordon genom Bolaget om, och endast om, sådan Aktieägare begär det med
anledning av spårfordon som denne har förvärvat genom Bolaget. Detta innebär att om
Aktieägare vill lösa ut spårfordon som denne har finansierat eller anskaffat med hjälp av
Bolaget och berörd finansiär godkänner detta så skall övriga Aktieägare inte vägra
Aktieägaren att lösa ut de aktuella spårfordonen.

1920

BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

19.120.1 Årsstämma skall hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen.
Årsstämman skall utse ägarråd, eventuella adjungerande ledamöter till ägarrådet och två (2)
av ledamöterna i valberedningen.
19.220.2 Ägarrådet skall ha sju (7) ledamöter varvid de sju (7) aktieägare som har störst Finansiellt
Nettoengagemang skall få nominera en ledamot var. Utöver dessa sju (7) ledamöter kan
ägarrådet adjungera upp till två (2) personer, efter förslag från valberedningen, för att
tillgodose en geografisk spridning eller annan relevant omständighet hos ägarna. Aktieägarna
förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna. För ägarråd gäller
instruktion i bilaga 8.
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19.320.3 Valberedningen utgörs av tre (3) ledamöter utsedda av ägarrådet samt två (2) ledamöter som
väljs av årsstämman varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att
lämna förslag till ledamöter. Nominering till de två (2) poster i valberedningen som antas av
årsstämma enligt 20.1, skall göras till styrelsen senast kallelsetid + två (2) veckor före
årstämma. Endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet äger rätt att nominera
personer. För valberedningen gäller instruktion i bilaga 9.
19.420.4 Styrelsen skall sammanträda sex (6) gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte
vara styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.
19.520.5 Styrelsen skall ha nio (9) ledamöter. Ledamöterna i styrelsen skall tillsättas utifrån den
kompetens och erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta skall regleras genom en
instruktion till valberedningen.
19.620.6 Styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall nomineras av valberedningen. Styrelsen
skall kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag att utreda
särskilda frågor.
19.720.7 Ägarrådet skall godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete.

2021

BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

20.121.1 Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen efter samråd med ägarrådet. Vid lika röstetal
skall det förslag till verkställande direktör som biträdes av styrelsens ordförande anses utgöra
styrelsens beslut.
20.221.2 Styrelsen skall upprätta instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, instruktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för
verkställande direktörens arbete samt instruktioner för verkställande direktörens arvode. Dessa
instruktioner skall godkännas av ägarrådet.
20.321.3 Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.

2122

MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

21.122.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller
Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:
(a)

Ändring av Bolagets bolagsordning;

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrument vilka
berättigar till aktier i Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag för riktad
nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 17 ovan;

(c)

Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag
eller detta Aktieägaravtal;

(d)

Förändring av instruktion till Bolagets valberedning;
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(e)

Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger fem (5) basbelopp
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), i annat fall än då finansiering av
införskaffade spårfordon eller Reservdelar sker i enlighet med punkt 8 ovan;

(f)

Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig
mån påverkar Bolagets verksamhet; samt

(g)

Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-e) angivna såvitt avser
Bolagets dotterföretag.

21.222.2 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller
Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av
Aktieägarna:
(a)

Vinstutdelning eller återbetalning av villkorade aktieägartillskott;

(b)

Förändring av instruktionen till ägarrådet;

(c)

Förändring av instruktionen till Bolagets styrelse;

(d)

Förändring av instruktionen till Bolagets verkställande direktör;

(e)(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;

(f)(e)

Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt

(g)(f)

Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-f) angivna såvitt avser
Bolagets dotterföretag.

21.322.3 Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som
enligt denna punkt 22 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet
mellan Aktieägarna och kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås skall frågan avföras från
dagordningen. Om parts representant är förhindrad att delta i styrelsens behandling av viss
fråga p.g.a. jäv enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, skall representanten inte beaktas vid
bedömningen av om enighet eller erforderlig majoritet föreligger.

2223

FIRMATECKNING

22.123.1 Bolagets firma skall tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i
förening. Två styrelseledamöter skall dock inte ensamma kunna teckna Bolagets firma i
förening om de är utsedda av samma Aktieägare. Suppleant för styrelseledamot skall inte
kunna teckna Bolagets firma i förening med suppleant eller styresledamot som utsetts av
samma Aktieägare som suppleanten.
22.223.2 Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som anges i
8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.
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BOLAGETS REVISOR
Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.
Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och skall
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

2425

LEKMANNAREVISORER
Bolagsstämman skall utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år
med undantag för de första lekmannarevisorerna vars mandatperiod sträcker sig fram till och
med årsstämman 2014. Nominering av lekmannarevisorer sker i enlighet med separat anvisat
schema i Bilaga 101. Aktieägare åtar sig att rösta för de nominerade lekmannarevisorerna. Om
därtill berättigad aktieägare inte nominerar lekmannarevisor skall ingen sådan utses utan ett
lägre antal lekmannarevisorer utses för perioden i fråga.

2526

INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

25.126.1 Styrelsen skall vid bolagsstämma eller vid annat tillfälle delge Aktieägarna all information om
Bolaget som Aktieägare efterfrågar.
25.226.2 Aktieägare har när som helst rätt att få del av och (mot en administrativ avgift) kopiera alla
handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget, med undantag för handlingar som
innehåller affärshemligheter. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller
annan person utsedd av Aktieägare. Det noteras att styrelsen och sådan Aktieägare har att svara
för att eventuella sekretessåtaganden som Bolaget gjort mot tredje man samt skyddet för
affärshemligheter upprätthålls inom sådan Aktieägares verksamhet.
25.326.3 Offentlighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(nedan ”OSL”) i Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse samt dess anställda skall tillse att
allmänheten får tillgång till information och allmänna handlingar i enlighet med vad som följer
av en korrekt tillämpning av offentlighetsprincipen.

2627

PANTSÄTTNING AV AKTIER I BOLAGET
Aktieägare äger inte rätt att pantsätta eller på annat sätt ställa aktier i Bolaget som säkerhet.

2728

VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE

27.128.1 Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet skall
Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.
27.228.2 Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning skall upphöra att vara Aktieägare
(”Utträdande Aktieägare”) äger styrelsen besluta hur Aktieägaren skall utträda ur bolaget,
enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen skall besluta att aktierna antingen skall överlåtas till
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Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien
skall lösas in enligt punkt 32 nedan. Överlåtelse skall ske till aktiens kvotvärde.
27.328.3 Utträdande Aktieägare är skyldig att lösa ut samtliga spårfordon som Bolaget har förvärvat för
Aktieägarens räkning samt lösa alla eventuella finansieringar som upptagits för dessa
spårfordon. Att lösa ut spårfordon samt lösa finansieringar är enbart möjligt om berörd
finansiär godkänner detta.
27.428.4 Utträdande Aktieägare skall, om Bolaget så begär, vara skyldig att från Bolaget förvärva
samtliga de spårfordon samt avropade optionsrätter som Bolaget innehar, direkt eller indirekt,
eller har avropat för Utträdande Aktieägares räkning. Överlåtelsen skall ske per den dag då
Utträdande Aktieägarens aktier inlöses eller överlåtes och till ett pris som motsvarar
spårfordonens bokförda värde.
27.528.5 Aktieägare som förvärvar spårfordon m.m. enligt punkt 17 ovan har aldrig rätt att gentemot
Bolaget rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens
skick.
27.628.6 Aktieägare vars aktier inlöses eller överlåtes äger rätt att få tillbaka eventuella villkorade
aktieägartillskott samt lån som Aktieägaren lämnat till Bolaget. Detta gäller enbart under
förutsättning att Aktieägaren löser ut de fordon och Reservdelar för vilka villkorade
aktieägartillskott och lån betalats, och även i övrigt löser samtliga engagemang. Om
Aktieägare förvärvar spårfordon m.m. enligt denna punkt 28 skall Aktieägaren utan kostnad
för Bolaget lösa eller tillse att Bolaget löses från all finansiering i den mån finansieringen är
hänförlig till förvärvad egendom och täcka Bolagets kostnader i samband med detta. Under
dessa förutsättningar skall Aktieägaren även äga rätt att säga upp garantiförbindelse för
hyresmans förpliktelser enligt punkt 9.5 ovan. Sådan Aktieägares skyldighet att ställa borgen
eller garantiförbindelse för Bolagets förpliktelser upphör först när samtliga engagemang och
finansieringar som belöper på Aktieägaren är lösta.

2829

AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

28.129.1 Aktieägare som överträder bestämmelserna i detta Aktieägaravtal eller underlåter att fullgöra
sina förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, skall, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller
inte och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget och/eller Aktieägarna
för den skada som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.
28.229.2 Oaktat vad som anges ovan i punkt 29.1 om avtalsbrott, skall vad som anges i denna punkt
29.2 gälla om Aktieägare (”Felande Aktieägare”) gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott
eller, vid upprepade tillfällen, begår annat avtalsbrott och avtalsbrottet respektive avtalsbrotten
inte har åtgärdats av den felande Aktieägaren inom fjorton (14) veckodagar från det att denne
erhöll den första skriftliga underrättelsen om förekomsten av avtalsbrott från annan
Aktieägare. Felande Aktieägare är skyldig att snarast, och senast inom en (1) vecka från det
att han erhöll sådan underrättelse om förekomst av avtalsbrott, framställa en begäran till
styrelsen om att denne önskar upphöra att vara Aktieägare, varpå styrelsen har att besluta
ordningen för utträde enligt punkten 28 ovan. Felande Aktieägaren är dessutom skyldig att
hålla Bolaget och övriga Aktieägare helt skadeslösa genom att ersätta dem för alla kostnader
som uppstår på grund av den Felande Aktieägarens utträde ur Bolaget och Aktieägaravtalet.
Härvid skall vad som anges i punkt 28 äga tillämpning.
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UTTRÄDE VID OENIGHET
För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägarna och samma ärende därför avförs från
dagordningen för bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 22.2 ovan
mer än en (1) gång under en period om tolv (12) månader, kan Aktieägare, meddela styrelsen
om att denne önskar träda ur Avtalet. I samband med sådant utträde skall vad som anges i
punkt 28 äga tillämpning.

3031

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE
MEDFÖRA ATT ETT ENKELT BOLAG FÖRELIGGER

30.131.1 Om detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt - skulle medföra att ett enkelt bolag
mellan Aktieägarna skall anses föreligga överenskommer Aktieägarna härmed om följande
reglering med avvikelse från vad som anges i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag.
30.231.2 För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) skall träda i likvidation, eller (ii) kan begäras
i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, skall Aktieägare till vilken
likvidationsgrunden kan hänföras eller, där så är fallet, dennes rättsinnehavare, uteslutas ur det
enkla bolaget på begäran av Aktieägare. Framställes sådan begäran skall Aktieägaren framföra
sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.
30.331.3 Därtill gäller vad som stadgas i punkt 28 ovan.

3132

INLÖSEN AV AKTIER

31.132.1 Om styrelsen så påkallar skall Aktieägare vid eventuellt utträde, senast inom en (1) vecka
framföra en begäran till styrelsen att Aktieägaren önskar minska bolagets aktiekapital och att
få sina aktier inlösta, enligt den ordning som stadgas i Bolagets bolagsordning, bilaga 1
(”Inlösenförfarandet”). Styrelsen skall, om så krävs, göra en bedömning enligt 20 kap 33 §
2 st. 1 p. ABL huruvida Inlösenförfarandet är förenligt med ABL:s regler om värdeöverföring
(17 kap 3 § 1 st.).
31.232.2 Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en
minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier skall inlösas samt på
övriga sätt verka för att inlösen av aktierna kan ske enligt Inlösenförfarandet. Detta åtagande
gäller under förutsättning att Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas.

3233

AVTALSTID

32.133.1 Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt 1 angivna parter och gäller
därefter i minst tre år. Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett
(1) år före utgången av sagda period, skall det upphöra att gälla vid utgången av avtalsperioden
under förutsättning att även övriga Aktieägare vill utträda ur Aktieägaravtalet. Om
Aktieägaravtalet inte sägs upp enligt ovan, förlängs avtalstiden automatiskt i perioder om tre
(3) år åt gången med motsvarande uppsägningstid.
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32.233.2 Utan att påverkas av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss
Aktieägare skall utställda borgensåtaganden gälla till dess att berörd(-a) Aktieägare löst
samtliga sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares
åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till
viss Aktieägare.
32.333.3 Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit
Aktieägare i minst tre år.

3334

KONKURRENSFRIHET
Det står varje Aktieägare fritt att införskaffa, hyra eller på annat sätt ta i anspråk spårfordon
samt uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och finansiering för sin verksamhet på
annat sätt än genom utnyttjande av Bolagets resurser. Denna möjlighet för Aktieägare att
införskaffa spårfordon samt att uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och
finansiering direkt från annan leverantör än Bolaget inverkar dock inte på giltigheten av de
åtaganden Aktieägaren har gjort beträffande Bolagets förpliktelser.

3435

SEKRETESS

34.135.1 Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja känslig affärsinformation eller
kunskap om Bolaget och dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grund av sitt
engagemang i Bolaget och som inte dessförinnan var tillgänglig för Aktieägare eller är eller
blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Aktieägaravtal. Detta
sekretessåtagande skall gälla för Aktieägare så länge Aktieägaren är Aktieägare och för en
period om ett (1) år efter det att Aktieägare upphört att vara part till detta Aktieägaravtal.
34.235.2 Sekretesskyldigheten i denna punkt 35 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig
författning såsom OSL eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs
eller auktoriserad marknadsplats.
34.335.3 Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en
skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

3536

MEDDELANDEN

35.136.1 Uppsägningar, förköpserbjudanden och andra meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 5 angivna eller senare meddelade
adresser.
35.236.2 Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
(a)

om avlämnat med bud: vid överlämnandet; samt

(b)

om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för
postbefordran.
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35.336.3 Aktieägares adressändring skall meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna
bestämmelse.

3637

FULLSTÄNDIGT AVTALSINNEHÅLL
Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som
Aktieägaravtalet berör. Varje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som föregått
Aktieägaravtalet, inklusive tidigare ingånget aktieägaravtal, ersätts till fullo av innehållet i
Aktieägaravtalet med undantag för de delar av det tidigare aktieägaravtalet samt därtill
hörande avtal inklusive regressavtalet som skall kvarstå i enlighet med avslutnings- och
överlämningsavtalet, bilaga 7.

3738

AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

37.138.1 Ändring i och/eller tillägg till Aktieägaravtalet skall för att erhålla bindande verkan vara
skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga övriga Aktieägare.
37.238.2 Oaktat vad som anges i punkt 38.1 ovan skall styrelsen för Bolaget kontinuerligt uppdatera
följande bilagor baserat på de förändringar som ägt rum i enlighet med Aktieägaravtalets
bestämmelser:

3839

(a)

fördelning av spårfordon , bilaga 2;

(b)

förteckning över Aktieägare, bilaga 4; och

(c)

adressförteckning, bilaga 5.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig,
skall detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället skall - i den
mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt
Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

3940

ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET
Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas,
upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägares föregående och
skriftliga godkännande.
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PASSIVITET

40.141.1 Aktieägares underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller
underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet skall inte innebära att
Aktieägare frånfallit sin rätt i sådant avseende.
40.241.2 Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från att utnyttja viss
rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt
fall.

4142

TILLÄMPLIG LAG
Detta Aktieägaravtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

4243

TVISTELÖSNING

42.143.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
42.243.2 Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.
42.343.3 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.

Avtalet har upprättats i ett (1) exemplar varav Aktieägarna tagit varsin kopia. Originalet förvaras hos
Bolaget.

Bilagor:
1. Bolagets bolagsordning;
2. Fördelning av spårfordon;
3. Anslutningsavtal;
4. Förteckning över Aktieägare och respektive Aktieägares ägarandel;
5. Adressförteckning;
6. Tidigare aktieägaravtal jämte bilagor;
7. Avslutnings- och överlämningsavtal;
8. Instruktioner till ägarrådet;
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9. Instruktion till valberedningen;
10. Garantiförbindelse; och
11. Schema – nominering av lekmannarevisor.

18 (18)

BOLAGSORDNING
§1

Firma

Bilaga 3

Bolagets firma är AB Transitio, registreringsnummer 556033-1984.
§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§3

Verksamhet

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende
anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende
spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Vidare har Bolaget till uppgift att avveckla/avyttra
spårfordon och högvärdeskomponenter när sådana relevanta omständigheter föreligger. Bolaget har
också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsområdet. Bolaget skall också förvalta
tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).
§4

Bolaget skall ej vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande. Vid bolagets likvidation skall bolagets
behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras finansiella nettoengagemang,
varvid en aktieägares finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning
kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokföring skall vara ordnad
så att respektive aktieägares finansiella nettoengagemang kan utläsas.
§5

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.
§6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000 aktier.
§7

Aktieserier

Aktierna skall utgöras av dels aktier av serie 1, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 %
av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av
antalet aktier.
§8

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio (9) ledamöter med högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstämma för tiden
intill dess nästa årsstämma har hållits.

§9

Revisorer

Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa
skall samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

§ 10

Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem lekmannarevisorer.
§ 11

Meddelande

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brevförsändelse med posten. Kallelse
till bolagsstämman avsändes tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.
§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 13

Ägarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd, som . Ägarrådet skall bestå av sju (7) ledamöter. varvid dDe sju
(7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan) skall få
utse en ledamot var och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska,
om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till
bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning
och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.
§ 14

Valberedning

Valberedningen består av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2)
ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är
representerade i ägarrådet.

§ 15

Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.
§ 16

Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande för bolagsstämman har valts.
§ 17

Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Därvid skall följande
ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman;

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.

Godkännande av dagordning;

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5.

Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7.

Beslut om
a)

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)

om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande
direktör;

8.

Fastställande av arvode till styrelse respektive revisorer;

9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier,
utan begränsning i röstetalet.

§ 18

Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare
i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till
överlåtelsen. Frågan om samtycke skall prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget skall
anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall ange samtliga villkor för
överlåtelsen i sin ansökan.
Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke skall bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid
allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt
samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 19

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till
bolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget.
Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk till bolaget
senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan
de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier
fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius
publicus.
Lösenbeloppet skall, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet
skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen skall avgöras av en eller flera skiljemän.
§ 20

Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga
rum genom inlösen av denne aktieägares aktier av serie 2. Begäran från aktieägare skall framställas
skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut
fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om härför
erforderliga medel finns tillgängliga.
Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde.
Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det man underrättats om
inlösenbeslutet taga lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras,
efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.
§ 21

Rätt för aktieägares fullmäktige att ta ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt skall fullmäktiges godkännande inhämtas för de aktieägare som har ett fullmäktige. Hos de ägare
som inte har fullmäktige ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos aktieägaren.

§ 22

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige eller annat högsta
beslutande organ hos för de aktieägarna. e som har sådan.
____________________

Antagen vid bolagsstämma den [●]

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1

Bakgrund

Bilaga 4

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB
Transitio org. nr 556033-1984 (”Bolaget”) har en valberedning inrättats. Valberedningens
uppgifter och sammansättning regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till
ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagstämma den 24 maj
2018.[11 juni 2015].
2

Valberedningens sammansättning

2.1

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och
två (2) ledamöter utses av årsstämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i
ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3

Valberedningens uppgifter

3.1

Valberedningen lämnar förslag till på ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande.
Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden
i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de
bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas
att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på
kollektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter/personer som
inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.

3.2

Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, vilka ska läggas fram på årsstämman.

3.13.3

Valberedningen har även till uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som
representerar en nationellgeografisk spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter
med beaktande av det Finansiella nettoengagemanget innebär en väsentlig nationellgeografisk
koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och andra för
bolaget relevanta omständigheter, lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer,
utöver ägarrådsledamöterna, på årsstämman.
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INSTRUKTION FÖR ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO
1.

Bakgrund

Bilaga 5

1.1

Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. I syfte att öka
informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, org.nr. 556033-1984 (”Bolaget”)
har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna
instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget
som har antagits på bolagsstämma (”Ägardirektivet”). Ägarrådet skall även utgöra
arvodesberedning för styrelsearvoden och lön till VD samt utse vissa medlemmar till
valberedningen.

2.

Ägarrådets sammansättning

2.1

Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. varvid varje De
aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst finansiellt
nettoengagemang i Bolaget utser nominerar var sin ledamot.

2.12.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har
valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar
av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För
det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de
adjungerade ledamöterna.Valberedningen har möjlighet att nominera andra personer
för att sammansättningen i ägarrådet ska beakta andra relevanta omständigheter för
bolaget, såsom nationell spridning. Bolagsstämman beslutar om vilka ledamöter som
ägarrådet ska bestå av.
2.22.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ägarrådets ledamöter består
av förtroendevalda.
2.32.4 Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämma i
Bolaget.

3.

Ägarrådets uppgifter

3.1

Ägarrådet har som huvuduppgift att hålla sig väl informerat om Bolagets utveckling.
Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning/styrelse minst två gånger
per år.

3.2

Ägarrådet ansvarar för att dessa träffar kommer till stånd. Vid dessa möten med
ägarrådet ska Bolaget redovisa hur verksamhet och ekonomi utvecklats. Vid mötena
ska protokoll upprättas, som ska tillställas alla ägare. Bolagets styrelse ska samråda
med Ägarrådet om fråga som uppkommit är av större vikt, som kräver
ställningstagande från samtliga fullmäktigeförsamlingar. Ägarrådet har att tillsammans
med Bolaget verka för att frågor av större vikt som kräver fullmäktiges eller annat
högsta beslutande organs ställningstagande bereds i syfte att undvika att delägarna
kommer till skilda ställningstaganden. Ägarrådet ska även tillse att frågor som de

finner bör behandlas i Bolagets styrelse anmäls till styrelsen eller VD. Bolagets
styrelse ska vidare samråda med Ägarrådet avseende rekrytering/avveckling och
anställningsvillkor för VD. Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av
ägarrådet.

4.

Valberedning

4.1

Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och
sammansättning anges i Instruktion för valberedning.

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TRANSITIO

Bilaga 6

1

Bakgrund

1.1

AB Transitio, orgnr 556033-1984 (”Bolaget”), är ett samriskföretag och ägs i dag av 20
landsting, regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige. Ägandet är lika fördelat d v s
varje aktieägare äger 10 000 aktier i bolaget. Genom aktieägaravtal har ägarna beslutat om
detta gemensamma ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet ska antas av bolagsstämman.

2

Verksamhetsinriktning

2.1

Bolaget ska ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Bolaget
har tillika en uppgift avseende förvaltning och underhåll av fordon. Bolaget har också en
rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet.
Bolagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande.
På uppdrag av aktieägare ska bolaget:
(i)

Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade
spårfordon lämpade för regional järnvägstrafik;

(ii)

Genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana fordon till förfogande för
kollektivtrafikmyndighet;

(iii)

Ombesörja förvaltning och tungt underhåll av spårfordon;

(iv)

Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och
reservdelar;

(iv)(v)

Avyttra, genom t ex försäljning eller skrotning, fordon eller högvärdeskomponenter,
samt

(v)(vi)

Bistå kollektivtrafikmyndighet med sakkunskap inom spårfordonsområdet.

Verksamheten i bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska vara
kommunalrättsligt kompetensenlig. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.

3

Ekonomiska förhållanden

3.1

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla uppdrag
som utförs åt aktieägarna ska ha full kostnadstäckning genom avtal. Bolaget får inte fastställa
budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument som förutsätter ytterligare
ekonomiskt bidrag från ägarna utöver vad som anges i avtal med aktieägarna.
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3.2

Styrelsen i bolaget ska anta en finanspolicy för bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyn
ska kännetecknas av ett lågt risktagande. och efterlikna de finanspolicies som gäller hos ägarna
eller deras huvudmän. Innan finanspolicyn antas av bolagets styrelse ska samråd ha skett med
ägarrådet.

3.33.2

Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar utan godkännande av bolagsstämman.

4

Informationsskyldighet

4.1

Bolaget ska till ägarna snarast överlämna:
(i)

protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten;

(ii)

årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan varom ägarna beslutar;

(iii)

bolagets verksamhetsplan och budget;

(iv)

revisionsberättelse; och

(v)

annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa
verksamhetens utveckling.

Innehåller handling som skall överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att
tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften.
Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.
4.2

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad lagen om årsredovisning anger också
redovisa hur verksamheten bedrivits och hur den utvecklats mot bakgrund av verksamhetens
ändamål och inriktning, hur de ekonomiska målen utvecklats och hur den interna kontrollen
fungerat. Uppgift ska lämnas om i vilka frågor ställningstagande hämtats in från ägarna.
Uttalande ska göras om hur ägardirektiven följts och, om avvikelse förekommit skälen till
avvikelsen.

4.3

Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägarna i samband med behandling av
årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma.

4.4

En aktiv ägarstyrning kräver förutom skriftlig rapportering att företrädare för ägarna
regelbundet träffar Bolagets ledning/styrelse för att båda parter ska hålla sig väl informerade
om utvecklingen. Vid dessa träffar representeras ägarna av ägarrådet. Ägarrådet ansvarar för
att sådana träffar kommer till stånd, minst två gånger per år.

4.5

I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ges anställda och uppdragstagare
i Bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i något av ägarlandstingen. Vidare
gäller offentlighetsprincipen i Bolaget, vilket medför att Bolaget ska verka för att allmänheten
ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet.
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5

Ägarnas inflytande

5.1

Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen under uppsikt av landstingsstyrelserna och
regionstyrelserna hos respektive ägare. Inflytandet bör i första hand utövas genom ägarrådet
som har rätt att genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper
och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om
handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. reglerna om offentlighet och
sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådana fall skall ägarens inflytande
tillgodoses på annat sätt. Uppsiktsplikten enligt kommunallagen utövas av respektive ägare i
enlighet med kommunallagens bestämmelser.

5.2

Enligt kommunallagen ska Bolaget bereda landstingsfullmäktige, eller regionfullmäktige eller
annat högsta beslutande organ i respektive ägare tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt.
Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt:
(i)

åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget;

(ii)

ändring av bolagsordning;

(iii)

förvärv av aktier eller andelar i annat företag;

(iv)

ändring av aktiekapital;

(v)

fusion av företag; och

(vi)

förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

Det åligger bolaget att proaktivt verka för att frågor av större vikt blir föremål för beredning
inom ägarrådet innan formellt beslut initieras hos delägarna, allt i syfte att undvika att
delägarna kommer till olika ställningstaganden i väckta frågor.
5.3

Bolagets styrelse ska samråda med ägarrådet i frågor rörande rekrytering, avveckling,
överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor för VD, innan beslut fattas i frågan.

5.4

Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om
verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för
verksamheten uppmärksammas.

6

Ägardirektivet som styrinstrument

6.1

Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa
utgångspunkter för bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma varje år.
Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra
ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot
aktiebolagslagen eller bolagsordning. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl
eller av annan anledning ska redovisning lämnas till avvikelsen enligt punkt 4.2.
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INSTRUKTIONER FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Fastställd den [ ] 16 juni 2016

1. Allmänt

Bilaga 7

Styrelsen skall övervaka verkställande direktören och tillse att AB Transitios (”Bolaget”)
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall även övervaka att
Bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de styrande dokumenten för
Bolaget.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för Bolagets
verksamheter samt övervaka efterlevnaden av uppställda regler och uppgjorda planer.
2. Frågor underställda styrelsen
Verkställande direktören skall alltid förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:
1. anskaffningar överstigande fem miljoner hundratusen (5000.000) kronor
2. förvärv och avyttring av fast egendom, aktier samt anläggningstillgångar
3. utrikes resor för verkställande direktören (styrelsens ordförande)
3. Styrelsens sammanträden
Det åligger verkställande direktören att producera erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsens sammanträden. Verkställande direktören är föredragande vid
styrelsens sammanträden och skall avge motiverande beslutsförslag. Verkställande
direktören skall vid varje ordinarie styrelsesammanträde framlägga ekonomisk rapport som
skall innehålla resultat- och balansräkning samt budgetutfallsprognos med kommentarer.
4. Rapportering
Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs tillräcklig
information för att de på ett ändamålsenligt sätt skall kunna följa Bolagets utveckling.
5. Övrigt
Verkställande direktören skall tillse att Bolagets avtal och andra handlingar blir i erforderlig
utsträckning dokumenterade och arkiverade. Verkställande direktören skall även övervaka
att styrelsens beslut uppfylls.
Verkställande direktören ansvarar för Bolagets mediakontakter.

Bilaga 8

Ändringsavtal
för tillägg och ändring av
aktieägaravtal avseende ägande
i AB Transitio

daterat den [ ]
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DETTA ÄNDRINGSAVTAL (“Ändringsavtalet”) är daterat den [ ] och ingånget mellan:
1.

Region Uppsala, org.nr 232100-0024;

2.

AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;

3.

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;

4.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr 222000-2923;

5.

Regionförbundet Västerbottens län, org.nr 222000-2436;

6.

Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;

7.

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2949;

8.

Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;

9.

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073;

10.

Region Västmanland, org.nr 232100-0172;

11.

Landstinget Dalarna, org.nr 232100-0180;

12.

Region Örebro län, org.nr 232100-0164;

13.

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;

14.

Region Östergötland, org.nr 232100-0040;

15.

Region Blekinge, org.nr 222000-1321;

16.

Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;

17.

Region Halland, org.nr 232100-0115;

18.

Region Värmland, org.nr 222000-1362;

19.

Region Skåne, org.nr 232100-0255;

20.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931; samt

21.

AB Transitio, org.nr 556033-1984.

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom ”Aktieägarna” eller, var för sig,
”Aktieägare”.

BAKGRUND
a)

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av
Bolagets resurser har Aktieägarna ingått ett aktieägaravtal, ursprungligt daterat den 11 oktober
2012 (det ”Ursprungliga aktieägaravtalet”) och justerat den 16 juni 2016 (”Justerade
aktieägaravtalet”).
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b)

Parterna önskar härmed att göra tillägg och ändringar till det Justerade aktieägaravtalet och de
villkor som framgår däri, i enlighet med vad som framgår av detta Ändringsavtal.

TOLKNING
Om inget annat tyder på motsatsen ska definierade termer som inte definierats i detta Ändringsavtal ha
samma innebörd som sådana definierats i Aktieägaravtalet (som definieras nedan).

TILLÄGG
Aktieägarna har härmed enats om att det Justerade aktieägaravtalet, med start per tidpunkten som anges
i klausul Ikraftträdande, ska ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga 1 (Aktieägaravtalet)
(“Aktieägaravtalet”).

IKRAFTTRÄDANDE
Detta Ändringsavtal träder i kraft när den sista av samtliga parter signerat och daterat detta
Ändringsavtal. Fram tills dess är ingen av parterna bundna av detta Ändringsavtal.

ÖVRIGT
Om inget annat uttryckligen överenskommits i detta Ändringsavtal ska bestämmelserna i det Justerade
aktieägaravtalet fortsätta att gälla med full verkan.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Villkoren i klausul 42 (Tillämplig lag) och klausul 43 (Tvistelösning) i Aktieägaravtalet ska i detta
Ändringsavtal tillämpas mutatis mutandis.

3 (7)

Detta Ändringsavtal har ingåtts på det datum som anges under rubriken Ikraftträdande.

ORT:

DATUM:

REGION UPPSALA

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

AB STORSTOCKHOLM LOKALTRAFIK

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION KRONOBERG

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS
LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
NORRBOTTENS LÄNS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION VÄSTMANLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

LANDSTINGET DALARNA

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION ÖREBRO LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION GÄVLEBORG

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION ÖSTERGÖTLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION BLEKINGE

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

REGION HALLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION VÄRMLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION SKÅNE

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET SÖRMLANDS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

AB TRANSITIO

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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Protokoll vid ordinarie ﬁrsstﬁmma AB
Transitio, orgm. 556033-1984, den 24 maj
2018 i Stockholm
1

Deltagande aktieéigare

Aktier och rﬁster

Region Uppsaia genom B6rje Wennberg enl fullmakt

10 000

Region Véistelrbotten genom Peter'OIofsson eni. fullmakt

10 000

Region Blekinge genom Séren Bergeland enl. fullmakt

10 000

Region Kronoberg genom Peter Freij enl. fullmakt

10 000

Véistra G6talandsregionen genom Johnny Magnusson enl. fullmakt

10 000

Region Véistmanland genom Tommy Levinsson enl. ﬁlllmakt

10 000

Region Gévleborg genom Karin Jansson enl. fullmakt

10 000

Region Ostergétland genom Mats Johansson

10 000

Region Jénkiipings l'zin genom Rune Backlund enl. fullmakt

10 000

Region Halland genom Géista Bergenheim enl. fullmakt

10 000

Region Vﬁnnland genom Tomas Riste enl. fullmakt

10 000

Region Skéne genom Magnus Andersson enl. fullmakt

10 000

Kommunalfdrbundet Siirmlands Kollektivtraﬁkmyndighet
genom Christer Kax Sundberg enl. ﬁIlImak’F

10 000
.

Kommunalﬁirbundet Kollektivtraﬁkmyndigheten i Véistemorrlands
léin genom Lars

Olof Olsson

_

10 000
_

Kommunalﬁirbundet Norrbottens léns Kollektivtraﬁkmyndighet
genom Kenneth J ohansson enl. fullmakt

10 000

Summa representerade aktier

150 000

Dessutom antecknades som deltagande frén bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk och Magnus
von Bahr, lekmannarevisorema Bert éhlund och Géista Gustavsson, ﬁgarrédets ordﬁirande
Elvy Séderstriim samt styrelseledaméterna Sara Catoni, Aka Bengtsson, Lars Hillerstrém,
Maﬁa Héglander, Hugo Oljemark, Maria Linder, Karl~Johan Bodell och Gunnar Tidemand
(styrelseordfdrande).

%

§1
P5.

§

uppdrag av styrelsen tippnade Gunnar Tidemand ﬁrsstﬁmman.

2

Gunnar Tidemand valdes

till ordﬁirande vid ﬁrsstz'imman. Thomas Frisk utségs

att ﬁira dagens

protokoll.

§3
Férslag till rﬁstléingd f‘dredrogs i enlighet med ovanstﬁende fdrteckning som omfattar och
representcrar 75 % av akticma och riistema. Stéimman beslutade godk'a‘rma fdtteckningcn som
rtistléingd vid dagens ﬁrsstz'imma.

§4
Ordfﬁrandcn ﬁ'amlade styrelsens ﬁirslag till dagordning som godkéindes av stéimman.

§s
Kallelse till stimman skickades per post den 4 maj 2018. Stéimmzin konstaterade att den blivit
behiirigen sammankallad.

§6
Stéimman utse'ig Johnny Magnusson och Elvy Sﬁderstréim att ﬁmte ordﬁiranden justera dagens

j

protokoll.

§7
VD informerade om verksamhetséret 2017.

.§3
Framlades styrelsens férslag till ﬁrsredovisning jéimte revisionsberﬁttelsen. Revision har skett
utan anméirkning. Lekmannarevisoremas granskningsrapport fdredrogs.
§

9

Stéinunan faststéillde det av styrelsen framlagda ﬁirsiaget till resultatrﬁkning fdr ﬁr 2017,
balansrﬁkning per 2017-12-3 1 samt att bolagets resultat {Sverf‘drs i ny riikning. Stﬁmman
beslutade att bevilja ansvarsﬁihet fdr styrelseledamiiterna och verkstﬁllande direktiiren fdr
2017 ﬁrs verksamhet.

§10
Stiimman faststéillde ofdréindrade arvoden ﬁjr styrelsen samt fdr lekmannarevisorer i enlighet
med ﬁrslag ﬁﬁn valberedningen.

§11
Stéimman faststéillde att gillande ﬁgardirektiv antas {wen

fdr kommande verksamhetsz‘ir.

§ 12

Representanter

till

'aigarrﬁdet valdes i enlighet med valberedningens f61'slag.

w

§13

Stﬁmman beslutade om omval av samtliga sittande styrelscledaméter. Revisionsbolaget
Deloitte utségs till revisorer ﬁir kommande verksamhetsﬁr med ordinarie revisor Anneli Pihl
och revisorssuppleant Didrik Roos.

Styrelseledamﬁter
Gunnar Tidemand (ordf)
Sara Catoni

Mona Dalmats
Maria Linder
Hugo Oljemark
Aka Bengtsson

Maria Hﬁglander
Lars Hillerstriim
Karl-Johan Bodell

§ 14

Valberedningen informerade om lekmannarevisoremas mandatperioder déir en revisor
kvarstét som adjungerad under det ﬁrsta ﬁret av de nytilltra'idda revisoremas mandatperiod fdr
att underlﬁtta kunskapsﬁverﬁiring.
§ 15

Firman tecknas av styrelsen samt av tvé ledamﬁter i ﬂirening.
Dessutom hat verkstéillande direktéren enligt 8 kap 30
ﬁrman betréiffande lﬁpande fdrvaltningsétgéirder.

Aktiebolagslagen réitt att teckna

§

§ 16

Stﬁmman beslutade enligt fdreliggande ﬁrslag gillande justeringar i bolagsdokument. Fﬁrslag
till ﬁndringar distribueras fdr beslut i iigamas ﬁzllméiktigefdrsamlingar under 2018.

ﬂ
§ 17

Ordfdranden ﬂirklarade ﬁrsstﬁmman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

4

‘
-

y
.

Thomas‘é

c.

Elvy’ 6derstr6m

J

«n

----------------

hnn Magn sson

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 113

Justering av bolagsdokument för AB
Transitio (18RGK301)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Ändringsavtalet.
Sammanfattning

Under hösten 2017 initierade styrelsen för AB Transitio ett seminarium där bland annat
en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn
framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsen fick då
i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på årsstämman, utifrån vad
som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i februari 2018. De bolagsdokument
som fordrar justering är:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte
den 8 februari 2018. Vid AB Transtio bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutade
stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande
dokument. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut
därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Ändringsavtalet.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Justeringar i bolagsdokument
 Påminnelse, Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 88

Justering av bolagsdokument för AB
Transitio (18RGK301)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Ändringsavtalet.
Sammanfattning

Under hösten 2017 initierade styrelsen för AB Transitio ett seminarium där bland annat
en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn
framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsen fick då
i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på årsstämman, utifrån vad
som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i februari 2018. De bolagsdokument
som fordrar justering är:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte
den 8 februari 2018. Vid AB Transtio bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutade
stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande
dokument. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut
därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Ändringsavtalet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Justeringar i bolagsdokument

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

 Påminnelse, Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio
 §113 RSAU Justering av bolagsdokument för AB Transitio

Revidering av ägardirektiv
till Regionalt cancercentrum
syd (RCC)
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19RGK420

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK420
Handläggare: Daniel Nilsson,
Datum: 2019-02-18

Regionfullmäktige

Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum
syd (RCC)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
daterat den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och
Region Skåne fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning
Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt Södra
regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja
samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens
processer. Södra regionvårdsnämnden beslutade den 6 december 2018 att föreslå
sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett reviderat ägardirektiv. Revideringen avser
beskrivning av verksamhetens inriktning och ändamål, organisation samt styrning
och ledning.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokollsutdrag Södra regionvårdsnämnden 2018-12-06 § 53
Skrivelse från Södra regionvårdsnämnden daterat 2018-11-28
Förslag till ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd daterat 201809-11

Sida 1 av 1

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Angelägenhet:

Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Diariet
VB: SRVN protokollsutdrag § 53
den 15 februari 2019 16:23:56
SRVN protokollsutdrag 2018-12-06 § 53.pdf
Hög

Södra regionvårdsnämnden 2019.
/ulrika
Från: Nilsson Margaretha I [mailto:Margaretha.I.Nilsson@skane.se]
Skickat: den 14 februari 2019 10:32
Till: Jönsson Alf; Lilja Peter ; Myrskog Martin RST regionledning; Preuss Jörgen ; Almroth Lars ;
Eriksson Björn; Hildingsson Therese HSJ ledningssekretariat; Isaksson Ann-Sofi; Lundbom Pia;
Nilsson Per-Henrik HSJ hälso- o sjukv ledn g; RCC Syd
Kopia: Jedlert Rita; Wendel Per O; Lindbladh Christer; Albinsson Margareta
Ämne: SRVN protokollsutdrag § 53
Prioritet: Hög

Hej!
Översänder Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-12-06 § 53 om Ägardirektiv till
RCC Syd.

Med vänlig hälsning
Margaretha Nilsson
Södra Regionvårdsnämnden
221 85 LUND
Tel: 046-17 64 51
Mobil: 0727-17 04 51
Besöksadress till kansliet: Västerport, Byggmästaregatan 5, 2:a vån (hissen plan 3), LUND

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 112

Revidering av ägardirektiv till Regionalt
cancercentrum syd (RCC) (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC) daterat
den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och Region
Skåne fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning

Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt Södra
regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja
samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens processer.
Södra regionvårdsnämnden beslutade den 6 december 2018 att föreslå
sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett reviderat ägardirektiv. Revideringen avser
beskrivning av verksamhetens inriktning och ändamål, organisation samt styrning och
ledning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC) daterat
den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och Region
Skåne fattar motsvarande beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
 Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-12-06, § 53 Ägardirektiv till
RCC Syd
 Ägardirektiv till Regionalt Cancercentrum Syd (RCC)

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 87

Revidering av ägardirektiv till Regionalt
cancercentrum syd (RCC) (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC) daterat
den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och Region
Skåne fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning

Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt Södra
regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja
samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens processer.
Södra regionvårdsnämnden beslutade den 6 december 2018 att föreslå
sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett reviderat ägardirektiv. Revideringen avser
beskrivning av verksamhetens inriktning och ändamål, organisation samt styrning och
ledning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC) daterat
den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och Region
Skåne fattar motsvarande beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
 Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-12-06, § 53 Ägardirektiv till
RCC Syd
 Ägardirektiv till Regionalt Cancercentrum Syd (RCC)
 §112 RSAU Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1498
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-03-27

Regionfullmäktige

Sydtaxa 2.0

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i
uppdrag att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra
Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Sammanfattning
Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg,
Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa –
Sydtaxan.
Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i
Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment
med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl
enkelbiljetter som periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till
gränsavdrag för länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper
som omfattar minst två personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett).
Produkten Reskassa utgår som betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.
Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen Halland,
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och
planerar för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i
samband med att den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och
Skånetrafiken samarbetar sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och
Skåne enligt Sydtaxa 2.0 komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är
möjligt att sälja biljetter till samtliga län. Preliminär överenskommen säljstart för
samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser

Införandet av Sydtaxa 2.0 innebär en ökad kostnad om 3,7 miljoner kronor.
Kostnaderna föreslås ingå i beredning av trafiknämndens budget för 2020.

Mikael Johansson (M)

Martin Myrskog
Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1498
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-03-27

Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Regiondirektör

Tjänsteskrivelse, Sydtaxa 2.0
Samverkansavtal Sydtaxa 2.0 – för kollektivtrafiktaxan i södra Sverige
Bilaga 1: Öresundstaxan
Bilaga 2: Gränsavdrag för pris
Bilaga 3: Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4: Branschgemensam standard för biljetter (BoB)
§ 112/19 Trafiknämnden
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1498
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-12-03

Sydtaxa 2.0
Ärende
Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete för länsöverskridande resor.
I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk
hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.
Genomförande
Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg,
Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa –
Sydtaxan.
I och med lansering av nya biljettsystem ges möjlighet att modernisera och
förbättra utbud och prissättning för de länsöverskridande biljetterna. Förslaget om
ny Sydtaxa innehåller följande delar:
Biljettsortiment
Ett enkelt biljettsortiment med fyra olika biljetter: enkelbiljett, 24-timmarsbiljett,
period 30 dagar och period 365 dagar.
Rabatter
Den nya Sydtaxan innehåller raka rabatter. Det innebär att varje län kan välja att
rabattera sin del av biljetten avseende följande rabattgrupper: barn under 7 år,
barn/ungdom 7-19 år och student enligt nationell standard. Utöver detta kan
rabatt även lämnas för grupper som omfattar minst två personer, den s k
’Tillsammansrabatten’.
Adderad prissättning och tidsgiltighet
Kunden köper en länsöverskridande biljett som består av adderad prissättning och
tidsgiltighet. Det innebär att varje län prissätter och tidssätter sin del av biljetten
inklusive rabatter och avdrag. Samtliga priser adderas sedan till en biljett för
kunden.
Gränsavdrag
För att priset på de länsöverskridande biljetterna inte ska vara orimligt högt i
jämförelse med en biljett som bara gäller i ett län lämnar varje länstrafikbolag ett så
kallat gränsavdrag på sitt pris. Tidigare har tekniken endast medgett gränsavdrag
för periodbiljetter. I och med lansering av nya system är det möjligt att jobba med
gränsavdrag även för enkelbiljetter. För enkelbiljetter uppgår gränsavdraget till
25 % av värdet av den billigaste enkelbiljetten i respektive län. För periodbiljett
uppgår gränsavdraget till ett värde av 35 % av den billigaste periodbiljetten i
respektive län.
Nationell standard
Biljetter som säljs i Sydtaxa 2.0 ska ställas ut enligt den nationella standarden
(BoB). Denna standard används av Länstrafiken Kronobergs kommande

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1498
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-12-03

biljettsystem. Biljetter för länsgränsöverskridande resor består av två eller flera
delar (beroende på hur många länstrafikbolag som är involverade i den aktuella
sträckan). Pris- och giltighetsmässiga förutsättningar definieras av respektive part
enligt angivna villkor i samverkansavtalet för den del av sträckan som ingår i det
egna trafikområdet.
Resor till Göteborg
Även om Västtrafik inte är med i samarbetsavtalet är ambitionen att det ska vara
möjligt att sälja biljetter till samma stationer hos Västtrafik som idag – där
Göteborg C är den viktigaste destinationen.
Komponenter som utgår
I Sydtaxa 2.0 kommer det inte längre vara möjligt att använda sig av produkten
Reskassa för att få rabatt på sin biljett. Det kommer inte heller vara möjligt att
köpa Duo/Familj-biljett, då denna ersätts av Tillsammansrabatten.
Tidplan för lansering
Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen Halland,
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och
planerar för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i
samband med att den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och
Skånetrafiken samarbetar sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och
Skåne enligt Sydtaxa 2.0 komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är
möjligt att sälja biljetter till samtliga län. Preliminär överenskommen säljstart för
samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Det nya gränsavdraget för enkelbiljetter som föreslås införas för att motverka
fördyring av biljettpris p g a passage över länsgräns beräknas innebära ett
intäktsbortfall om 3,7 Mkr på årsbasis.
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås rekommendera Regionstyrelsen rekommendera
Regionfullmäktige besluta att Sydtaxa 2.0 införs när så är tekniskt möjligt under
2019.

Öresundstaxan
Bilaga 1 till Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ” Sydtaxan – Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
Den del av resan som omfattar biljett från Helsingborg/Malmö till Danmark prissätts av Skånetrafiken
tillsammans med DSB. Det finns en överenskommelse som innebär att samma utbud ska finnas i
säljsystemen på båda sidor sundet. Detta medför att resor till/från Danmark omfattas av ett
regelverk som är något annorlunda jämfört med det som gäller i Södra Sverige. Bland annat
åldersgränser skiljer sig åt. Biljetterna gäller i Danmark för obegränsat resande i angiven zon på DSB:s
tåg, Metro och Movias bussar.

2. Kartbild
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Gränsavdrag för pris
Bilaga 2 till Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ”Sydtaxan - Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
Pris för resa över länsgräns i Sydtaxan beräknas enligt huvudavtalet genom addering av
respektive läns pris för den del av resan som ligger inom länet. Det kan leda till att a) en
mycket kort resa blir dyr då den är jämförbar med en kort resa inom en zon i ett av de
respektive länen, b) att en resa över en eller flera länsgränser blir dyr jämfört med resa med
motsvarande längd inom var och ett av länet som en följda av varje läns principer för
prissättning samt c) en lång resa över en eller flera länsgränser blir dyr jämfört med
motsvarande resa inom respektive län som en följd av maxprissättning för reslängd inom
länen.
För att motverka negativa effekter vid addering av priser skall varje län göra ett gränsavdrag
på priset när biljetten ställs ut. Gränsavdraget för pris tillämpas och beräknas enligt denna
bilaga.

2. Beräkning av gränsavdrag för pris
2.1 Gränsavdrag för pris lämnas inte för den del av biljetten som avser Öresundstaxa.
2.2 För Enkelbiljett och Dygnsbiljett beräknas gränsavdraget för pris som minst 25 % på
grundpriset för respektive län.
2.3 Period 30 dagar och Period 365 dagar beräknas gränsavdraget för pris som minst 35 % på
grundpriset för respektive län.
2.4 Med grundpris avses, som minst, den biljett, i det gemensamma sortimentet efter
gemensamma rabatter, som kan köpas för det minsta geografiska området längs resvägen.

3. Exempel
3.1 Resa mellan Alvesta och Malmö med enkelbiljett för en vuxen resenär utan rabatter.
3.2 Kronoberg ställer ut en biljett från Alvesta till länsgräns, 5 zoner som kostar 73 Kr. Avdrag gör
för den zon med lägsta pris längs resvägen inom Kronoberg. Samtliga zoner har samma 1zonspris på 27 kr. Avdrag görs med 25 % på 27 kr vilket är 6:75 kr. Biljettpriset för Kronoberg
blir 73 – 6:75 = 66:25 kr.
3.3 Skåne ställer en biljett från länsgräns till Malmö vilket motsvarar en biljett för hela länet som
kostar 100 kr. Avdrag med 25 % görs för den minsta biljetten längs resvägen vilket motsvarar
den minsta personliga zonen som kostar 25 kr. Avdraget blir då 6:25 kr. Biljettpriset för Skåne
blir 100 – 6:25 = 93:75 kr.
3.4 Det totala priset för resan blir då 66:25 + 93:75 = 160 kr. Priset utan gränsavdrag skulle bli
173 kr. Gränsavdraget motsvarar 7,5 %.
3.5 Resa mellan Bromölla och Sölvesborg med enkelbiljett för en vuxen resenär utan rabatter
3.6 Skåne ställer ut en biljett från Bromölla till länsgräns, 1 zon som kostar 25 kr. Avdrag med
25 % görs för den minsta biljetten längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga
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zonen som kostar 25 kr. Avdraget blir då 6:25 kr. Biljettpriset för Skåne blir 25 – 6:25 =
18:75 kr.
3.7 Blekinge ställer ut en biljett från länsgräns till Sölvesborg, 1 zoner som kostar 24 kr. Avdrag
görs för den zon med lägsta pris längs resvägen inom Blekinge. Samtliga zoner har samma 1zonspris på 24 kr. Avdrag görs med 25 % på 24 kr vilket är 6 kr. Biljettpriset för Blekinge blir
24 – 6= 18 kr. Det totala priset för resan blir då 18:75 + 18 = 36,75 kr. Priset utan gränsavdrag
skulle bli 49 kr. Gränsavdraget motsvarar 25 %.
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Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 3 till Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ”Sydtaxan - Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
Giltighetstiden för en enkelbiljett vid resa över länsgräns beräknas genom addering av
respektive parts giltighetstid för den del av resan som ligger inom länet. Det leder till att
enkelbiljetter över länsgräns ges en mycket lång giltighetstid då den första zonen inom
respektive parts län ofta har en längre giltighetstid än tillkommande zoner.
För att motverka att giltighetstiden blir orimligt lång i förhållande till restiden vid addering av
giltighetstiderna skall respektive part göra ett gränsavdrag på giltighetstiden när biljetten
ställs ut. Gränsavdraget för giltighetstid tillämpas och beräknas enligt denna bilaga.

2. Beräkning av gränsavdrag för giltighetstid
2.1 Gränsavdrag för giltighetstid lämnas inte för den del av biljetten som avser Öresundstaxa.
2.2 För enkelbiljett beräknas gränsavdraget för giltighetstid som 50 % på grundtiden för
respektive part.
2.3 Med grundtiden avses, som minst, giltighetstiden för den biljett, i det gemensamma
sortimentet, som kan köpas för det minsta geografiska området längs resvägen.

3. Exempel
3.1 Resa mellan Alvesta och Malmö med enkelbiljett.
3.2 Kronoberg ställer ut en biljett från Alvesta till länsgräns, 5 zoner med giltighetstiden
160 minuter. Avdrag gör för den zon med kortaste giltighetstiden längs resvägen inom
Kronoberg. Samtliga zoner har samma giltighetshetstid för 1-zonsresa på 120 minuter.
Avdrag görs med 50 % på 120 minuter vilket är 60minuter. Giltighetstiden för Kronoberg blir
160 – 60 = 100 minuter.
3.3 Skåne ställer en biljett från länsgräns till Malmö vilket motsvarar en biljett för hela länet med
giltighetstid 120minuter. Avdrag med 50 % görs för den biljetten med kortast giltighetstid
längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga zonen vilket är 60 minuter. Avdraget
blir då 30 minuter. Giltighetstiden för Skåne blir 120 – 30 = 90 minuter.
3.4 Den totala giltighetstiden för resan blir då 100 + 90 = 190minuter. Giltighetstiden utan
gränsavdrag skulle bli 280 minuter. Avdraget motsvarar 32 %.
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Branschgemensam standard för biljetter
(BoB)
Bilaga 4 till Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ” Sydtaxan – Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter för resa över länsgräns,
mellan två eller flera av ingående parters trafikeringsområden, använda sig av den, vid varje
tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagen och
förvaltas av Samtrafiken.
En biljett utställd enligt BoB-standard för länsöverskridande resor består alltid av två eller
flera biljetter som definieras och valideras separat. Förutsättningarna för var biljett definieras
av respektive part enligt angivna villkor i samverkansavtalet för den del av sträckan som ingår
i det egna trafikområdet.

2. Specifikation BoB
För information om Samtrafiken och BOB - www.bob.samtrafiken.se.
Hänvisning specifikationer - https://bitbucket.org/samtrafiken/bob/src.
Specifikationerna uppdateras snarast då kompletteringar/ändringar har beslutats och ska
återspegla vad som ”vid varje tillfälle är gällande”. Parterna ska alltid säkerställa att
specifikationen efterföljs och senast gällande version tillämpas.
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Mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken
Kronoberg, och Skånetrafiken, träffas följande avseende resor över länsgräns.

1

Parterna

1.1

Region Blekinge, Blekingetrafiken, organisationsnummer 222000-1321 nedan benämnd
Blekingetrafiken.

1.2

Hallandstrafiken AB, organisationsnummer 556225-2998 nedan benämnd Hallandstrafiken.

1.3

Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik, organisationsnummer 232100-0057 nedan
benämnd Jönköpings länstrafik.

1.4

Kalmar länstrafik, organisationsnummer 232100-0073 nedan benämnd Kalmar länstrafik.

1.5

Region Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065 nedan
benämnd Länstrafiken Kronoberg.

1.6

Region Skåne, Skånetrafiken, organisationsnummer 232100-0255 nedan benämnd
Skånetrafiken.

2

Bakgrund

2.1

3

En resa med kollektivtrafik som sträcker sig över en eller flera länsgränser ska prissättas och
ges villkor enligt en av Parterna gemensamt överenskommen taxa i detta avtal (Sydtaxan).

Giltighet

3.1

Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor mellan Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge,
Kalmar, Jönköping samt den del av Danmark som omfattas av Öresundstaxan (se karta
bilaga 1).

3.2

Avtalet tillämpas från och med 2019-06-01 för all försäljning av biljetter enligt den
branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagen och förvaltas av
Samtrafiken. Aktuell version vid detta avtals undertecknande framgår av bilaga 4 där det
också anges hur den branschgemensamma standarden för biljetter ska efterlevas.

3.3

Två eller flera parter kan tillämpa avtalet för resor mellan dessa innan avtalets giltighet
enligt ömsesidig överenskommelse mellan dessa avtalsparter.

3.4

För biljetter i andra format eller standarder än detta avtals omfattning gäller tidigare
tecknade avtal om Sydtaxan som underavtal till samarbetsavtal gällande Öresundståg.
Avtalen kan komma att tillämpas parallellt och då i olika biljettsystem för respektive
biljettformat.

4

Biljettsortiment

4.1

Följande biljettsortiment ska erbjudas inom ramen för Sydtaxan för gränsöverskridande
resor:
•
•

Enkelbiljett
Dygnsbiljett
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•
•

4.2

5

Period 30 dagar
Period 365 dagar
Respektive part äger rätten att själv namnge angivna biljetter.

Tilläggsavgifter

5.1

Tillägg för förstaklass på Öresundståg ska finnas för samtliga biljetter.

5.2

Tillägg för cykel ska finnas för enkel- och dygnsbiljett.

5.3

Inga rabatter ges på tilläggsavgifter. Priset på tillägget beräknas enskilt av respektive part.

6

Rabatter gällande resenär

6.1

Följande kategorier finns för rabatterade biljetter i Sydtaxan:
•
•
•

Barn/Ungdom från och med 7 år till och med 19 år för samtliga biljetter
Student (intyg enligt branschstandard) för samtliga biljetter
Grupprabatt för 2 personer eller fler som reser tillsammans. Grupprabatt utgår på
enkelbiljett och dygnsbiljett som köps vid samma tillfälle och för samma geografiska
område.

6.2

Parterna ansvarar självständigt för storleken på rabatten för sina sträckor. I de fall ett
enskilt län inte lämnar rabatt för någon av rabattgrupperna ovan sätts rabatten till 0 % för
delsträckan.

6.3

Medföljande barn under 7 år reser utan avgift tillsammans med betalande resenär.

7

Giltighet avseende tid och geografi

7.1

Giltighetstiden för enkelbiljetter beräknas inom respektive parts län och adderas. Ett
gränsavdrag görs av varje part för att kompensera för den längre giltighetstid som ges för
första zonen. Gränsavdraget för giltighetstiden skall beräknas enligt bilaga 3.

7.2

Giltighetstiden för dygnbiljetter är 24 timmar räknat från tidpunkten för aktivering av
biljetten, angiven i minuter.

7.3

Giltighetstiden för period 30 dagar och period 365 dagar är 30 respektive 365 dagar räknat
från aktiveringsdatum till kalenderdygnets slut, 23:59.

7.4

Samtliga biljetter har giltighet enligt biljettens angivelse dygnet runt, alla dagar, utan
begränsningar eller rabatter med avseende på tidpunkt.

7.5

Den geografiska giltigheten för en biljett beräknas inom respektive parts län och adderas.

7.6

Biljetter är giltiga för resande inom det geografiska område som anges på biljetten fritt utan
restriktioner avseende riktning.
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Prissättning

8.1

För resa i Sydtaxan sker en addering av de priser som gäller i respektive län.

8.2

Parterna ansvarar självständigt för prissättning av sina sträckor i den gemensamma
Sydtaxan.

8.3

I de fall det förekommer differentierad taxa beroende på försäljningskanal ska alltid ett pris
anges för samtliga biljetter. Därefter görs avdrag för rabatter.

8.4

I de fall pris anges med decimaler görs ingen avrundning.

8.5

För att åstadkomma biljettpriser, vid länsöverskridande resor, som så långt som möjligt är
jämförbara med motsvarande reslängder inom respektive parts län skall ett gränsavdrag
göras. Varje part gör ett avdrag på sin del av priset innan biljetten ställs ut.

8.6

Gränsavdrag ska göras för samtliga delar av biljettsortimentet, undantaget tillägg för cykel
samt förstaklasstillägg, enligt princip beskriven i bilaga 2.

9

Resor till och från Danmark

9.1

När resa över länsgräns går till/från Danmark via Öresundsbron adderas taxan för
respektive part samt Öresundstaxa från Malmö. Priser och rabatter för den del av resan
som avser sträckan Malmö - Danmark lämnas av Skånetrafiken.

9.2

När resa över länsgräns går till/från Danmark via HH-leden adderas taxan för respektive part
samt Öresundstaxa från Helsingborg. Priser och rabatter för den del av resan som avser
sträckan Helsingborg - Danmark lämnas av Skånetrafiken.

9.3

För biljett som innefattar resa till Danmark utgår barn/ungdomsrabatt för resenär som är
mellan 7 till och med 15 år. För biljett utställd till Danmark gäller danska villkoren.

9.4

För resa till/från Danmark erbjuds följande biljetter och tillägg:

•
•
•

Enkelbiljett
Period 30 dagar
Tillägg för cykel

9.5

Enkelbiljett som gäller för resa till/från Danmark är alltid giltig till och med 04:00 följande
dygn. Se bilaga 3.

9.6

För biljetter som gäller för resa till/från Danmark utgår inte någon moms.

10 Övriga villkor
10.1 Köpt biljett återköps mellan parterna i detta avtal oaktat köpvilkoren mellan säljande part
och kund. Ej aktiverade biljetter återköps till fullt pris. Aktiverade period 30 dagar och
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period 365 dagar återköps för värde motsvarande antalet återstående dagar. Villkor för
återköp för kund regleras av säljande part.
10.2 Aktiveringstid för biljetter som inte aktiveras vid köp skall vara ett år. Med aktiveringstid
avses tiden mellan köptillfälle och tidpunkten då en inaktiv biljett aktiveras.
10.3 Biljetter låsta till köpande kunds mobiltelefon eller ID-bärare kan inte lånas ut eller
överlåtas till andra resenärers mobiltelefon eller ID-bärare om inte överenskommelse finns
mellan två eller flera parter.

11 Försäljningskanaler och biljettformat
11.1 För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter använda sig av den, vid
varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB).
11.2 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall erbjuda försäljning och acceptera biljetter
enligt detta avtal.
11.3 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall möjliggöra försäljning och validering av
biljetter med ID-bärare såsom resekort eller annan motsvarande teknisk lösning.
11.4 Parterna skall möjliggöra validering av samtliga biljetter oavsett bärare.

12 Prisförändringar
12.1 Justering av priser i Sydtaxan får göras två gånger per kalenderår. Samtliga parter ska vara
överens om datum för dessa förändringar.
12.2 Om överenskommelse om införandedatum inta kan nås, fastställs datum för införande av
prisförändringar till den 1: e januari samt den 1:e juli.
12.3 Planerade prisjusteringar ska meddelas övriga parter minst 30 dagar i förväg.

13 Avräkning
13.1 Vid försäljning av biljett i Sydtaxan ska varje sträcka i respektive län hämtas hos respektive
part via API beskrivet i den, vid varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för
biljetter (BoB).
13.2 Partnerna ansvarar för att fakturering sker månadsvis till respektive säljande län för sålda
biljetter som är aktiverade. Biljetterna som sålts men inte aktiverats ingår inte den
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månadsvisa avräkningen. Fakturerat belopp ska motsvara antalet aktiverade biljetter med
avdrag för rabatter och gränsavdrag.

14 Avtalstid, ändringar och uppsägning av avtal
14.1 Detta avtal gäller tillsvidare.
14.2 Ändringar i detta avtal sker genom överenskommelse mellan samtliga avtalsparter genom
tilläggsavtal eller ändringar av detta avtal.
14.3 Avtalet kan sägas upp ensidigt av en part med 12 månaders framförhållning räknat från
nästkommande månadsskifte. Uppsägningen skall meddelas samtliga avtalsparter
skriftligen.
14.4 Avtalet hävs om mer än 50 % av avtalsparterna gemensamt kräver så. Hävningen skall
meddelas samtliga avtalsparter skriftligen.
14.5 Detta avtal, huvudavtalet, har tolkningsföreträde framför bilagor till avtalet.

15 Tvist
15.1 Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras av allmän
domstol. Svensk rätt skall tillämpas.
Detta avtal har upprättats i sex (6) likalydande exemplar, varav Blekingetrafiken, Hallandstrafiken,
Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken erhållit vardera ett.

Karlskrona 2018-___-___

Falkenberg 2018-___-___

Högsby 2018-___-___

Blekingetrafiken

Hallandstrafiken

Kalmar Länstrafik

_____________________

____________________

____________________

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

_____________________

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jönköping 2018-___-___

Växjö 2018-___-___

Hässleholm 2018-___-___
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Jönköpings Länstrafik

Länstrafiken Kronoberg

Skånetrafiken

_____________________

____________________

____________________

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

_____________________

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-12

§ 112

Sydtaxa 2.0 (18RGK1498)
Beslut

Föreslås att trafiknämnden föreslås regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att införa Sydtaxa 2.0 när så är tekniskt möjligt under 2019.
Sammanfattning

Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i
Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med
raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som
periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för
länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som omfattar minst två
personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett). Produkten Reskassa utgår som
betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden föreslås regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att införa Sydtaxa 2.0 när så är tekniskt möjligt under 2019.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut Sydtaxa 2.0
Sydtaxa 2.0 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Öresundstaxa
Bilaga 2 Gränsavdrag för pris
Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB)
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 114

Sydtaxa 2.0 (18RGK1498)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Sammanfattning

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg,
Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa –
Sydtaxan.
Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i
Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med
raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som
periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för
länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som omfattar minst två
personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett). Produkten Reskassa utgår som
betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.
Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen Halland,
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och planerar
för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i samband med att
den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och Skånetrafiken samarbetar
sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och Skåne enligt Sydtaxa 2.0
komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är möjligt att sälja biljetter till samtliga
län. Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet av Sydtaxa 2.0 innebär en ökad kostnad om 3,7 miljoner kronor.
Kostnaderna föreslås ingå i beredning av trafiknämndens budget för 2020.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut - Sydtaxa 2.0
Sydtaxa 2.0 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Öresundstaxa
Bilaga 2 Gränsavdrag för pris
Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB)
Samverkansavtal Sydtaxa 2.0
§112 TN Sydtaxa 2.0

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 89

Sydtaxa 2.0 (18RGK1498)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Sammanfattning

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg,
Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa –
Sydtaxan.
Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i
Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med
raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som
periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för
länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som omfattar minst två
personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett). Produkten Reskassa utgår som
betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.
Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen Halland,
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och planerar
för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i samband med att
den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och Skånetrafiken samarbetar
sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och Skåne enligt Sydtaxa 2.0
komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är möjligt att sälja biljetter till samtliga
län. Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet av Sydtaxa 2.0 innebär en ökad kostnad om 3,7 miljoner kronor.
Kostnaderna föreslås ingå i beredning av trafiknämndens budget för 2020.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag
att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut - Sydtaxa 2.0
Sydtaxa 2.0 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Öresundstaxa
Bilaga 2 Gränsavdrag för pris
Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB)
Samverkansavtal Sydtaxa 2.0
§112 TN Sydtaxa 2.0
§114 RSAU Sydtaxa 2.0

Redovisning av
utredningsuppdrag
angående vårdval för barnoch ungdomspsykiatrin

26
19RGK762

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK762
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-03-28

Regionfullmäktige

Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval
inom barn- och ungdomspsykiatrin

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.

Sammanfattning
Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021.
Av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse, Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval
inom barn- och ungdomspsykiatrin

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK762
Handläggare: Marie Jadner, Kundval/Vårdval
Datum: 2019-03-28

Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval för
barn- och ungdomspsykiatrin
Ärende
Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021.
Av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
Bakgrund
Lagen om valfrihetssystem

Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962) infördes januari 2009 och reglerar vad
som ska gälla för de upphandlande myndigheter som inför ett valfrihetssystem. I
regionernas verksamhet är det upp till varje region att inom den specialiserade
vården utforma och införa valfrihetssystem enligt LOV.
Beslut om införande av ett vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin ska fattas av
regionfullmäktige. Fullmäktige behöver även fatta beslut om regelbok för
vårdvalet.
Ansökan om att få starta verksamhet inom vårdval BUP kan när som helst skickas
in utifrån ett fastställt förfrågningsunderlag. För att delta som leverantör krävs dels
att Region Kronobergs krav för att bedriva verksamhet inom området uppfylls,
dels ett godkännande från regionstyrelsen.
I vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare patienten vill vända sig till.
Barnkonventionen

All verksamhet som rör barn- och ungdomspsykiatri ska leva upp till lagkraven i
barnkonventionen. Huvudprinciperna ska utgöra en grund för sådan verksamhet
och inkluderar barnets rätt att få likvärdig vård utan någon form av diskriminering,
vård och behandling som utgår ifrån bedömning av barnets bästa, vård och
behandling som bidrar till goda förutsättningar för barnets optimala utveckling,
samt barnets rätt till delaktighet och inflytande i utformandet och genomförandet
av vård och behandling.
Utöver detta ska all vård och behandling bidra till barnets rätt till bästa uppnåeliga
hälsa, samt stöd och rehabilitering för att hantera trauman som uppkommit på
grund av till exempel krig, flykt, vanvård, försummelse samt fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld eller övergrepp.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK762
Handläggare: Marie Jadner, Kundval/Vårdval
Datum: 2019-03-28

Vårdval i andra regioner

Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri finns för närvarande inte i någon annan
region. Andra regioner har istället valt att upphandla avtal inom barn- och
ungdomspsykiatri, exempelvis Region Stockholm och Region Östergötland.
Skillnader mellan vårdval och upphandlade avtal

En av skillnaderna mellan vårdval och upphandlat avtal är att det inom ett vårdval
kan finnas flera aktörer som uppfyller de uppställda kriterierna och som ansöker
om att få bedriva verksamhet. Vid en upphandling utlyses ett uppdrag och ett
normalt upphandlingsförfarande genomförs som resulterar i avtal med en eller
flera parter.Ansökan om att få starta verksamhet inom ett vårdval kan när som
helst skickas in utifrån ett fastställt förfrågningsunderlag. Vid ett
upphandlingsförfarande tar Region Kronoberg ställning till ett visst antal
anbudsunderlag vid ett och samma tillfälle.
En annan skillnad är att patienten vid vårdval själv väljer den vårdgivare patienten
vill vända sig till. Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården.
Förutsättningar för att införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin inom
Region Kronoberg

Barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Kronoberg har under lång tid haft
bristande tillgänglighet vilket har resulterat i långa vårdköer. En utredning som
genomfördes av konsultbolaget Sirona hösten 2017 påvisade bland annat att antal
besök per patient och besökstid var hög, vilket innebär att för färre patienter får
tillgång den vård. Det finns ett tydligt behov av att förbättra tillgängligheten inom
barn- och ungdomspsykiatrin.
Region Kronoberg har undersökt möjligheten för vårdval BUP genom att arbeta
fram ett tänkt uppdragspecifikation för att utreda om det är möjligt att införa ett
vårdval BUP. Det arbetet har visat att det är möjligt att införa vårdval BUP.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Om regionfullmäktige beslutar att införa ett vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin ska regionfullmäktige även fastställa en regelbok för vårdvalet.
Regelboken reglerar även de ekonomiska ersättningarna för aktörerna.
Region Kronobergs budget för barn- och ungdomspsykiatri förutsätts vara
densamma vid ett införande av vårdval BUP. I arbetet med att utreda
förutsättningarna för ett vårdval BUP har utgångsunkterna varit anvisad budget för
den offentliga verksamheten för barn- och ungdomspsykiatrin.
Införandet av ett vårdval inom BUP kan innebära att Region Kronoberg ställer
högre krav på produktivitet såväl inom den egna verksamheten som på eventuella
privata utförare. Kostnaden per besök samt vårdköer bör därmed minska.
Om privata aktörer väljer att ansluta sig till vårdvalet kan en konsekvens för
Region Kronoberg bli en eventuell neddragning av den egna verksamheten.
Förslag till beslut

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK762
Handläggare: Marie Jadner, Kundval/Vårdval
Datum: 2019-03-28

Regionfullmäktige beslutar att godkänna utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-09

§ 109

Redovisning av utredningsuppdrag
angående vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin (19RGK762)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning

Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region Kronoberg
snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021. Av
budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval BUP
 Vårdval BUP - redovisning av utredningsuppdrag

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 84

Redovisning av utredningsuppdrag
angående vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin (19RGK762)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning

Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region Kronoberg
snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021. Av
budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval BUP
 Vårdval BUP - redovisning av utredningsuppdrag
 §109 RSAU Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin

Interpellation till
trafiknämndens ordförande
om arbetspendling sträckan
Skåne - Älmhult

27
19RGK723

Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina
Bengtsson (C) om arbetspendling sträckan Skåne Älmhult
Trångt på spåren och trångt i tågen är inte sällan orsak till att många väljer bilen
framför kollektivtrafiken. Varje arbetsdag pendlar tusentals resenärer från sitt hem i
Skåne till jobbet i Älmhult. I december 2018 förlängdes deras hemresa på
eftermiddagarna med nio minuter, detta på grund av Öresundstågens förlängda
uppehåll i Hässleholm.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Vilka möjligheter har Region Kronoberg att påverka Öresundstågs tidtabeller
och har några initiativ till det tagits?
2. Hur arbetar Region Kronoberg med att öka komforten för arbetspendlarna?

Helen Bengtsson (S)

Interpellation angående
förebyggande och
behandling av spelberoende
i Kronoberg

28
19RGK748

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) angående förebyggande
och behandling av spelberoende i Kronoberg
Den senaste tiden har det mediala fokuset på mängden spelreklam och konsekvenser
av spelberoende varit stort. 2 % av den vuxna befolkningen i Sverige uppskattas ha
ett spelberoende. 2018 uppgick investeringar i spelreklam till 7,4 miljarder kronor.
Det är en ökning med 35 % jämfört med 2017 och en ökning med 95 (!) % jämfört
med 2016. 1
Få söker hjälp för sina spelproblem. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det därför
viktigt att nå ut till personer i riskzonen med både förebyggande och behandlande
insatser. 2 Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att både kommuner och
regioner är ålagda att förebygga och ge stöd till personer som har allvarliga problem
med spel om pengar.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Märker Region Kronobergs verksamheter av att spelreklamen har ökat?
2. Hur ser ansvarsfördelningen vad gäller förebyggande och behandling av
spelberoende ut mellan Region Kronoberg och länets kommuner?
3. Vilken behandling kan den som är spelberoende få av Region Kronoberg?

Frida Christensen (S)

1

Spelinspektionen 2019-02-14; https://www.spelinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/spelreklam-for74-miljarder-kronor-under-2018/ (länk hämtad 2019-03-26)
2
Läkartidningen nr 46/2018, s. 1870 – 1874; http://www.lakartidningen.se/Klinik-ochvetenskap/Klinisk-oversikt/2018/11/Spelberoende-ar-en-hogaktuell-diagnos/ (länk hämtad 2019-03-26)

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée
(M) angående barns
rättigheter i hälso- och
sjukvården
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19RGK768

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) om barns rättigheter i
hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
Region Kronoberg har länge arbetat med barnens bästa i fokus. 2014 införde Region
Kronoberg som första region i landet barnbokslut i hälso- och sjukvården. 2018
startades tillsammans med länets kommuner projektet ”Barnens bästa i Kronoberg” och
med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020 har
regionstyrelsen beslutat att egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier,
program, regelverk, och handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som
berör barn och unga under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Barn har, i olika grad bedömt utifrån ålder och mognad, rätt till inflytande och
självbestämmande i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter.1 Hälso- och
sjukvården har även en skyldighet att särskilt beakta barns behov när förälder eller
någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk
störning, funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada eller oväntat avlider.2
För att barns rättigheter ska tas på allvar krävs att strukturer och rutiner finns på
plats. Det handlar om politiska beslut, riktlinjer, tydligt utpekat ansvar, barnombud,
samverkansstrukturer och en fungerande uppföljning.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barn får vara delaktiga i
sin hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?
2. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barns behov beaktas
vad gäller anhörigas tillstånd?

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

1

Detta framgår av FN:s barnkonventionen, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU), patientsäkerhetslagen (PSL) och tandvårdslagen.
2
5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (PSL).

Interpellation angående
samtalsstöd till Region
Kronobergs medarbetare

30
19RGK780

Interpellation till regionstyrelsens personalutskotts
ordförande Sven Sunesson (C) samtalsstöd till Region
Kronobergs medarbetare
”Det är lättare att se faran med farliga maskiner än med en psykosocialt tung arbetsmiljö”.
Många av våra medarbetare i Region Kronoberg har emotionellt krävande arbeten.
Svåra beslut, sjukdom och tungt ansvar stannar kvar i tanken hos många även när
arbetsdagen är slut. Samtalsstöd är en viktig del i att orka med och trivas på ett
emotionellt krävande arbete.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.

Erbjuds samtalsstöd till alla medarbetare i Region Kronoberg?
När har medarbetare rätt till samtalsstöd?
På vilken nivå tas beslut om samtalsstöd till medarbetare?
Finns det någon regionövergripande riktlinje?
Hur informeras medarbetarna om möjligheten till samtalsstöd?

Karl Paine (S)

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M)
angående nya vårdcentraler

31
19RGK798

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) angående nya vårdcentraler
Budget 2019 uttalar att det skall vara enkelt att starta nya vårdcentraler. Utan att det
direkt sägs är innebörden att vi bör ha fler vårdcentraler.
Då är mina frågor:
1. Vilka nya vårdcentraler bör ,enligt din uppfattning, etableras under 2019 och
2020?
2. Är det några geografiska områden i vårt län som har stort behov av nya
vårdcentraler och där utökat utbud skulle förbättra tillgängligheten?

Carl-Olof Bengtsson (S)

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M)
angående sjukvårdens
ekonomi

32

19RGK799

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) angående sjukvårdens ekonomi
Den senaste prognosen för sjukvården är ett underskott på 150 miljoner under 2019.
Beslutade besparingar har oklara och ofullständiga konsekvensanalyser. Fullmäktige
har anvisat ett stort antal miljoner till regionstyrelsen som skall användas till
sjukvården. Regionstyrelsen skall senare under året flytta anslag till HSN.
Min fråga:


När kommer dessa anslag överflyttas till HSN?

Carl-Olof Bengtsson (S)

Fråga till hälso- och
sjukvårdens ordförande
angående fallolyckor till följd
av vintervädret
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2019-02-18

Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) angående
fallolyckor till följd av vintervädret
Fråga att besvara till regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-27.
Varje vinter leder fallolyckor på grund av halka till vårdbesök. Vanliga skador är
frakturer på handled, axel, armar, höft, lårben, knä.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
1. Hur ser statistiken för uppsökandet av vård kopplat till fallolyckor på grund
av vintervädret ut i Kronoberg?
2. Är det någon kommun i regionen som står för fler fallolyckor kopplade till
vintervädret än andra kommuner?
3. Hur jobbar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner för att
förhindra fallolyckor?

Christina Bertilfelt (S)

Fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande angående
hospice i Kronoberg
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Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående hospice i Kronoberg
Efter två beslut i regionfullmäktige, både som uppdrag i budget 2018 och till följd av
en motion i ämnet, startades en utredning för att se över behovet inom den palliativa
vården i Kronoberg. Ansvaret för palliativ vård delas mellan region och kommun,
därför skulle aktörerna tillsammans ta fram modell och arbetssätt för den palliativa
vården i Kronoberg. Kunskap om nuläge och synpunkter till utredningen skulle
samlas in bland annat från närstående med erfarenhet av vård i livets slutskede,
verksamhetschefer, överläkare på onkologkliniken och palliativa rådgivningsteamet i
länet.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande fråga:
1. Hur går arbetet med att införa hospice i Region Kronberg?

Robert Olesen (S)
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée
(M) angående information
på lätt svenska
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Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående information på lätt
svenska
Det är viktigt att alla kan ta del av vårdinformation. Många personer är i behov av
lättlästa texter med ett förenklat språk för att kunna ta till sig information på ett bra
sätt. Det kan exempelvis handla om personer med dyslexi, annat modersmål än
svenska och personer med koncentrationssvårigheter såsom ADHD.
På 1177 Kronoberg finns idag endast ett fåtal artiklar och informationer på lätt
svenska.1
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. Vilken vårdinformation finns tillgänglig på lätt svenska?
2. Kommer informationen på lätt svenska på 1177 Kronoberg att utökas?

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

1

https://www.1177.se/Kronoberg/Other-languages/Latt-svenska/ (länk hämtad 2019-03-26)

Fråga till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée
(M) angående
högkostnadsskydd över
regiongränser
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Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående högkostnadsskydd över
regiongränser
Det så kallade högkostnadsskyddet reglerar det högsta belopp en patient behöver
betala för hälso- och sjukvård i öppenvård under en 12 månaders period, oavsett om
besöken sker i den region man bor eller i en annan region. När patienten betalt upp
till det belopp hemregionen beslutat om får denne ett så kallat frikort, som gör alla
besök efter det avgiftsfria.
2017 infördes elektroniska frikort i Region Kronoberg, tidigare var frikorten i papper.
Vid införandet meddelades att patienten på sikt själv skulle kunna hitta uppgifter om
sina avgifter och frikort i 1177 Vårdguidens e-tjänster på webbplatsen 1177.se och att
patienternas frikortsstatus skulle bli tillgänglig för vårdgivare i hela landet.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
1. När blir det möjligt för Kronobergarna att se aktuell status för frikortsbelopp
på 1177?
2. När blir Kronobergarnas frikortsstatus tillgänglig för vårdgivare i hela landet?

Michael Sjöö (S)
vice ordförande i patientnämnden

Val av jurymän i
tryckfrihetsmål 2019-2022
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Registrator Växjö Tingsrätt - TVX
Region Kronoberg Officiell brevlåda
TVX - W3D3
Val till Växjö tingsrätt av jurymän i tryckfrihetsmål (TVX 2019/55)
den 18 februari 2019 14:22:08

Val till Växjö tingsrätt av jurymän i tryckfrihetsmål
Tingsrätten vill göra Regionen uppmärksammad på att val av jurymän i tryckfrihetsmål ska
förrättas av regionfullmäktige. Nuvarande förordnanden löpte ut 2018.
Tingsrätten vill har besked om vilka som valts till jurymän så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar
Lars-Olle Larsson
Lagman

e.u.

Med vänlig hälsning
Emelie Martinsson
Kommunikatör/Personaladministratör, Administrativa enheten, Växjö tingsrätt
0470-560 113 • emelie.martinsson@dom.se • Postadress: Box 81, 351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 • Facebook •
Twitter • www.vaxjotingsratt.domstol.se

Entledigande samt val av
nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö
för tiden till och med den 31
december 2019
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Entledigande samt val av ny
ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Musik i Kronoberg
2019-2022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Diariet; Lindskog Elin RST kansliavdelningen
VB: Avsägelse gällande uppdrag i Musik i syd/stiftelsen Kronoberg från Sara Rosén Andersson
den 10 april 2019 09:19:16

Från: Öberg Emelie FRK förtroendemannaorg
Skickat: den 10 april 2019 09:18
Till: Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Ämne: Avsägelse gällande uppdrag i Musik i syd/stiftelsen Kronoberg från Sara Rosén Andersson

Hej!
Här kommer en avsägelse gällande uppdrag i Musik i syd/stiftelsen Kronoberg från Sara
Rosén Andersson.
Mvh
Emelie

Från: Öberg Emelie FRK förtroendemannaorg
Skickat: den 10 april 2019 09:17
Till: Sara Rosen Andersson
Ämne: SV: Avsäga sig uppdrag

Hej Sara! Jag vidarebefordrar ditt mejl till kanslichef Ulrika och vår valberedning så löser det sig!
Mvh
Emelie
Från: Sara Rosén [mailto:SaraRosen@live.se]
Skickat: den 8 april 2019 15:37
Till: Öberg Emelie FRK förtroendemannaorg
Ämne: Avsäga sig uppdrag

Hej Emelie,
Hoppas allt är bra med dig.
Jag vill avsäga mig mitt uppdrag i Musik i syd/stiftelsen Kronoberg. Känner att det blir
mer än vad jag tänkte mig när jag tackade ja.
Hur går jag tillväga?
Hälsningar Sara Rosén Andersson
Skaffa Outlook för Android

Begäran om entledigande
samt val av ny ledamot i
styrelsen för
Samordningsförbundet
Sunnerbo 2019-2022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Diariet
VB:
den 15 april 2019 15:27:29

Valärende 2019-2022
-----Ursprungligt meddelande----Från: Ragnarsson Tilda [mailto:tilda.ragnarsson@ljungby.se]
Skickat: den 15 april 2019 10:47
Till: Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Ämne:
Hej!
Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag i Sunnerbo samordningsförbund.

Ljungby 15/4-2019
Hälsningar
Tilda Ragnarsson 960604

